




هرامش 79 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 79 تاراشا -  13همانلصف 

باتک 13تاصخشم 

بلاطم 14تسرهف 

ینامسآ ياه  23همزمز 

يرهاط دومحم  دیس  هد / ! 23مهانپ 

ییاضر هدیمح  نک /  25میادص 

يرهاط دومحمدیس  اتمه /  یب  هناگی  27يا 

یناما مثیم  نادرگ / ! 29منسحأ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  چیه /  ریغ ، ییوت و  33همه 

یقلاخ یلع  مونش /  یم  ار  35تیادص 

یمرخ هفطاع  نامسآ /  هب  ور  38هداجس يا 

هداز یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  38نیا 

یهاشیلع مالغ  هیمس  ریگارف /  41تمحر 

این یقاتشم  دیمحدیس  ما /  هدمآ  41نم 

يردیح همطاف  تیابیز /  ياه  مان  هب  ار  43وت 

یمیظعلادبع همطاف  مرادن /  وت  زج  45یهانپ 

يدمحم همطاف  نک /  47میاهر 

زبس 50جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )50

ییاضر هدیمح  ما /  50هداتسیا 

هداز یقت  هبیط  وت /  51حیبست 

نابز شوخ  هیطع  يراگتسر /  نشور  ياه  53هیآ 

يدوج مظعا  وت /  54دای 
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رون ياه  هخاش  57رب 

( دیشروخ يامیس  )57

یناخ میرک  هزمح  دنزجاع /  یلع  فیصوت  زا  مه  اه  57هژاو 

ییاضر هدیمح  دهاوخ /  یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  58خیرات ،

یمرخ هفطاع  وت /  ذفان  60هاگن 

نابز شوخ  هیطع  تسوت /  نویدم  63خیرات 

ییاضر ناراب  تقیقح /  64ِهارهاش 

لاصو 66دهش 

يدمحم سابع  میهاربا / ! وش ، 66دنلب 

یسوط اروح  67ینامسآ / 

ییاضر هدیمح  تسوت /  رظتنم  69نامسآ ،

يریما نیسح  تداهش /  71ناریگبالگ 

نابز شوخ  هیطع  خرس /  72چوک 

یمیظعلادبع همطاف  ردپ /  73هرطاخ 

هدازربکا ریما  دندروآ / ...  اه  75هتشرف 

این یقاتشم  دیمحدیس  دیود /  77دیاب 

این یقاتشم  دیمحدیس  هیوم /  79کی 

نوتیز 81مخز 

یناما مثیم  دنام /  میهاوخ  81هدنز 

نابز شوخ  هیطع  دش /  یهاوخ  زبس  82وت 

يوسوم تاداس  هفطاع  83زیخرب / !

نامز هچیرد  85زا 

نالد نشور  هتفه  85زاغآ 

85هراشا

يدمحم سابع  هتسش يا /  ار  تیاه  85مشچ 

یپ نتورف  هبزور  وت / لد  86ِنشور 
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ییاضر هدیمح  ینیب /  یم  87دیپس 

نابز شوخ  هیطع  دید /  دیاب  رگید  89روج 

ییاضر ناراب  موصعم /  91کمدرم 

يریما نیسح  رس /  ِمشچ  93یب 

یبوقعی ارهز  میوش /  یمن  قشاع  وت  نوچ  95ام 

ینیدباع هحیلم  سرپب /  وا  زا  ار  هتشرف  لاب  97گنر 

ناناملسم تسد  هب  سلدنا  98حتف 

98هراشا

يریما نیسح  مالسا /  ییایرد  98سوناف 

یسوط اروح  سگرن /  99راید 

نیفعضتسم جیسب  100زور 

100هراشا

یپ نتورف  هبزور  قشع /  هسردم  100رد 

يریما نیسح  میتسه /  یجیسب  101ام 

یپ نتورف  هبزور  ...مدرک /  جیسب  ار  متاملک  101مامت 

یمرخ هفطاع  ناراب /  105هلیبق 

ییاضر ناراب  قشع /  مان  هب  107هسردم يا 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  109تداهش 

109هراشا

نیدلاردب مظاکدمحم  هقف /  ياه  برد  109رگشیاشگ 

يدمحم سابع  تسا /  نامسآ  گوس  نهاریپ  111بش ،

یپ نتورف  هبزور  ...هودنا /  نیشن  گوس  112ملد 

یسوط اروح  عیقب /  114رفاسم 

ییاضر هدیمح  رپرپ /  راهب  116نیمشش 

يرون ماهلا  يرفعج /  117هبذج 

يریما نیسح  اهیبا /  مأ  118رسپ 
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روپ یمشاه  تاداس  مرکا  یتفر /  خرس  يدمآ و  120زبس 

یناخ میرک  هزمح  بهذم /  121تنیز 

ییایرد يورین  123زور 

يدمحم سابع  تسایرد /  يادص  123تیادص ،

ییاضر هدیمح  124لدایرد / 

نابز شوخ  هیطع  ...تسا /  يرهش  اهایرد  125تشپ 

ینیدباع هحیلم  جاوما /  کلپ  127تشپ 

یبوقعی ارهز  یبآ /  گنر  128مه 

نیطسلف مدرم  اب  یگتسبمه  یناهج  130زور 

130هراشا

يدمحم سابع  هداتسیا يا /  130زونه 

یپ نتورف  هبزور  هضافتنا /  131يادص 

ییاضر هدیمح  مسانش /  یم  ار  تا  هتخیر  ورف  132ياهوزرآ 

دیفم خیش  تشادگرزب  134زور 

134هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  مالسا /  134دیفم 

هللا همحر  سردم  نسح  دیس  هللا  تیآ  136تداهش 

136هراشا

يدمحم سابع  ناتسراهب / »  » 136راهب

ییاضر هدیمح  دوب /  ترظتنم  137تداهش ،

يریما نیسح  ...دناوخب /  زامن  ات  دینک  139ربص 

هدازربکا ریما  شوماخ /  141يادص 

یسوط اروح  یگنادرم /  یطحق  راگزور  142رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  143...سردم / 

سلجم 146زور 

يدوج مظعا  ام /  ياه  نامرآ  146بیوصت 
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یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  148تداهش 

148هراشا

يدمحم سابع  لگنج /  148هرطاخ 

یپ نتورف  هبزور  لگنج /  149عامس 

یقلاخ یلع  دابم /  نم  نت  دشابن ، ناریا  150وچ 

یپ نتورف  هبزور  لگنج /  يالوم  153ازریم !

ییاضر هدیمح  نامسآ /  ياه  هناش  155رب 

يریما نیسح  لگنج /  همان  157مارم 

نابز شوخ  هیطع  دنام /  یهاوخ  158وت 

یبوقعی ارهز  زاوآ /  یب  159ناگدنرپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ...تسا /  گنت  شلدون  161رب 

نالولعم یناهج  165زور 

165هراشا

يدمحم سابع  دراد /  تسود  ار  وت  165ادخ 

ییاضر هدیمح  راوتسا /  ياه  نوتس  رب  166هیکت 

یناما مثیم  یناوت /  یم  167وت 

يریما نیسح  تشهبیدرا /  هاگتسیا  170رد 

نابز شوخ  هیطع  منک /  سح  ار  وت  مهاوخ  172یم 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  175تدالو 

175هراشا

يدمحم سابع  هموصعم / »  » موصعم 175کلپ 

ییاضر هدیمح  هزات /  يراهب  176يوب 

نابز شوخ  هیطع  بیس /  هفوکش و  178يوناب 

يریما نیسح  مرح /  ياه  181بش 

یهللاءاشام هرینم  هزوریف يا /  ياه  لزغ  182يوناب 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  كرابم /  184تدلوت 
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يدوج مظعا  ...باتب / ! مق  185رب 

یهللاءاشام هرینم  ییارهز /  185تمصع 

یمیظعلادبع همطاف  باتفآ /  187يوناب 

یپ نتورف  هبزور  رون /  189يوناب 

یناجاباب یلع  زبس /  190غارچلچ 

جح هتفه  193زاغآ 

يدمحم سابع  یشاب /  هدش  مرحم  هکنآ  یب  هتسب يا ؛ 193مارحا 

ییاضر هدیمح  مزمز /  يراج  194همزمز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  جاجح /  هاگ  196جارعم 

هدازربکا ریما  تنت /  رب  رون  زا  199ینهاریپ 

يریما نیسح  دیروایب / ! 201بکرَم 

نابز شوخ  هیطع  میهاربا /  ماقم  202ات 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  دیپس /  تصرف  ، 203جح

یسوط اروح  کیَِّبل / » َمُهللأ  »205

ناطابرآ هلبق  میهاربا  لیعامسا /  206جح 

وجشناد 207زور 

207هراشا

يریما نیسح  نتسناد /  207راهب 

یقلاخ یلع  یناوت / ! 208یم 

یناما مثیم  ملق /  شزیخ  209زور 

ییاضر هدیمح  تسوت /  زور  210زورما ،

نابز شوخ  هیطع  تسوت /  ناتسد  رد  214ملق 

یمیظعلادبع همطاف  نطو /  يادرف  وت ، 215ِزورما 

هللا همحر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  217تلحر 

217هراشا

يریما نیسح  اه /  لد  دیلقت  217عجرم 
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رشب قوقح  یناهج  219زور 

219هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  رشب /  قوقح  کیربت  219مایپ 

يریما نیسح  دنمومسم / ! ییاکیرما ، ياه  220چیودناس 

ییاضر هدیمح  وت /  قوقح  ...نم  222قوقح 

نابز شوخ  هیطع  يذغاک /  ياه  224تدارا 

بارحم دیهش  نیموس  هللا  همحر  بیغتسد  هللا  تیآ  226تداهش 

226هراشا

یناما مثیم  بارحم /  226دایرف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  229تدالو 

229هراشا

يدمحم سابع  دوب /  ترظتنم  229ناسارخ 

· يریما نیسح  نک /  230میادص 

یقلاخ یلع  مجاتحم /  وت  ياه  تسد  230هب 

نک 234میاعد 

يریشمش هللا  حور  اه /  لد  235هبعک 

یهاش یلعمالغ  هیمس  ...يدمآ /  235وت 

يرون ماهلا  ریخ /  هب  237تبقاع 

يدمحم همطاف  نابیرغ /  238هانپ 

ینمیا ینیسح  یلعدیس  ...مشب / ! وت  دیص  240هگا 

242شهوژپزور

242هراشا

نابز شوخ  هیطع  نتسناد /  ذغاک ، 242ملق ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ندرک /  یگدنز  رتهب  يارب  شواک  243شهوژپ ؛

حتفم رتکد  هللا  تیآ  245تداهش 

245هراشا
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  نازورف /  هشیمه  ات  245یشخرذآ 

هاگشناد هزوح و  تدحو  248زور 

هدازربکا ریما  مه /  تسد  رد  248تسد 

یمیظعلادبع همطاف  میزارفارس /  249ادرف 

مهار رد  مشچ  نم  ار  250وت 

يدمحم سابع  تسد /  رد  نامسآ  دیلک  ییآ ؛ 250یم 

ییاضر هدیمح  هزات /  يراهب  251يوب 

یمرخ هفطاع  يودهم /  253ياوه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  هثاغتسا / »  » و هبدن »  » میرح 255رد 

هداز یقت  هبیط  دهاوخ /  یم  ار  وت  257ناهج ،

نابز شوخ  هیطع  راظتنا /  ياه  260هعمج 

ییاضر ناراب  وت /  زا  یلاخ  ياه  261هچوک 

یناما مثیم  مناد /  یمن  مناد و  263یم 

يرون ماهلا  مدآ /  267تعاس و 

یناخ میرک  هزمح  ما /  هتسشن  تراظتنا  269رد 

يوسوم تاداس  هفطاع  زبس /  270عولط 

يرهوج تاداس  ابیکش  روهظ /  270هویم 

دیما 272حبص 

ینیسحلادبع هموصعم  دسرب /  هار  زا  هک  273هنیدآ 

يریما نیسح  تساجک / ؟ نم  274دیشروخ 

يوسوم تاداس  هفطاع  روهظ /  275رصع 

يریما نیسح  ییادج / !» نیا  راب  تسا  نیگنس  هچ  »277

يدمحم همطاف  سای /  277دنزرف 

يریما نیسح  نامشچ /  279راقفلاوذ 

این یقاتشم  دیمحدیس  نیرخآ /  281دیشروخ 

زکرم 283هرابرد 
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هرامش 79 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 79

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 يرهاط ··· دومحم  دیس  هد / ! مهانپ 

2 ییاضر ··· هدیمح  نک /  میادص 

4 يرهاط ··· دومحمدیس  اتمه /  یب  هناگی  يا 

5 یناما ··· مثیم  نادرگ / ! منسحأ 

7 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  چیه /  ریغ ، ییوت و  همه 

8 یقلاخ ··· یلع  مونش /  یم  ار  تیادص 

10 یمرخ ··· هفطاع  نامسآ /  هب  ور  يا  هداجس 

10 هداز ··· یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  نیا 

12 یهاشیلع ··· مالغ  هیمس  ریگارف /  تمحر 

12 این ··· یقاتشم  دیمحدیس  ما /  هدمآ  نم 

14 يردیح ··· همطاف  تیابیز /  ياه  مان  هب  ار  وت 

15 یمیظعلادبع ··· همطاف  مرادن /  وت  زج  یهانپ 
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16 يدمحم ··· همطاف  نک /  میاهر 

زبس جارعم 

18 هولصلا ···) یلع  ّیح  )

18 ییاضر ··· هدیمح  ما /  هداتسیا 

19 هداز ··· یقت  هبیط  وت /  حیبست 

20 نابز ··· شوخ  هیطع  يراگتسر /  نشور  ياه  هیآ 

21 يدوج ··· مظعا  وت /  دای 

رون ياه  هخاش  رب 

23 دیشروخ ···) يامیس  )

23 یناخ ··· میرک  هزمح  دنزجاع /  یلع  فیصوت  زا  مه  اه  هژاو 

24 ییاضر ··· هدیمح  دهاوخ /  یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  خیرات ،

25 یمرخ ··· هفطاع  وت /  ذفان  هاگن 

27 نابز ··· شوخ  هیطع  تسوت /  نویدم  خیرات 

28 ییاضر ··· ناراب  تقیقح /  ِهارهاش 

لاصو دهش 

29 يدمحم ··· سابع  میهاربا / ! وش ، دنلب 

30 یسوط ··· اروح  ینامسآ / 

31 ییاضر ··· هدیمح  تسوت /  رظتنم  نامسآ ،

32 يریما ··· نیسح  تداهش /  ناریگبالگ 

33 نابز ··· شوخ  هیطع  خرس /  چوک 
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34 یمیظعلادبع ··· همطاف  ردپ /  هرطاخ 

35 هدازربکا ··· ریما  دندروآ / ...  اه  هتشرف 

36 این ··· یقاتشم  دیمحدیس  دیود /  دیاب 

37 این ··· یقاتشم  دیمحدیس  هیوم /  کی 

نوتیز مخز 

38 یناما ··· مثیم  دنام /  میهاوخ  هدنز 

39 نابز ··· شوخ  هیطع  دش /  یهاوخ  زبس  وت 

40 يوسوم ··· تاداس  هفطاع  زیخرب / !

نامز هچیرد  زا 

42 نالد ··· نشور  هتفه  زاغآ 

42 يدمحم ··· سابع  يا /  هتسش  ار  تیاه  مشچ 

یپ نتورف  هبزور  وت /  لد  ِنشور 

44 ییاضر ··· هدیمح  ینیب /  یم  دیپس 

45 نابز ··· شوخ  هیطع  دید /  دیاب  رگید  روج 

47 ییاضر ··· ناراب  موصعم /  کمدرم 

48 يریما ··· نیسح  رس /  ِمشچ  یب 

49 یبوقعی ··· ارهز  میوش /  یمن  قشاع  وت  نوچ  ام 

50 ینیدباع ··· هحیلم  سرپب /  وا  زا  ار  هتشرف  لاب  گنر 

51 ناناملسم ··· تسد  هب  سلدنا  حتف 

51 يریما ··· نیسح  مالسا /  ییایرد  سوناف 
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52 یسوط ··· اروح  سگرن /  راید 

53 نیفعضتسم ··· جیسب  زور 

53 یپ ··· نتورف  هبزور  قشع /  هسردم  رد 

54 يریما ··· نیسح  میتسه /  یجیسب  ام 

54 یپ ··· نتورف  هبزور  ...مدرک /  جیسب  ار  متاملک  مامت 

56 یمرخ ··· هفطاع  ناراب /  هلیبق 

57 ییاضر ··· ناراب  قشع /  مان  هب  يا  هسردم 

59 مالسلا ··· هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تداهش 

59 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  هقف /  ياه  برد  رگشیاش 

61 يدمحم ··· سابع  تسا /  نامسآ  گوس  نهاریپ  بش ،

62 یپ ··· نتورف  هبزور  ...هودنا /  نیشن  گوس  ملد 

63 یسوط ··· اروح  عیقب /  رفاسم 

64 ییاضر ··· هدیمح  رپرپ /  راهب  نیمشش 

65 يرون ··· ماهلا  يرفعج /  هبذج 

66 يریما ··· نیسح  اهیبا /  مأ  رسپ 

67 روپ ··· یمشاه  تاداس  مرکا  یتفر /  خرس  يدمآ و  زبس 

67 یناخ ··· میرک  هزمح  بهذم /  تنیز 

69 ییایرد ··· يورین  زور 

69 يدمحم ··· سابع  تسایرد /  يادص  تیادص ،

70 ییاضر ··· هدیمح  لدایرد / 
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71 نابز ··· شوخ  هیطع  ...تسا /  يرهش  اهایرد  تشپ 

72 ینیدباع ··· هحیلم  جاوما /  کلپ  تشپ 

73 یبوقعی ··· ارهز  یبآ /  گنر  مه 

74 نیطسلف ··· مدرم  اب  یگتسبمه  یناهج  زور 

74 يدمحم ··· سابع  يا /  هداتسیا  زونه 

75 یپ ··· نتورف  هبزور  هضافتنا /  يادص 

76 ییاضر ··· هدیمح  مسانش /  یم  ار  تا  هتخیر  ورف  ياهوزرآ 

78 دیفم ··· خیش  تشادگرزب  زور 

78 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  مالسا /  دیفم 

80 هللا ··· همحر  سردم  نسح  دیس  هللا  تیآ  تداهش 

80 يدمحم ··· سابع  ناتسراهب / »  » راهب

81 ییاضر ··· هدیمح  دوب /  ترظتنم  تداهش ،

82 يریما ··· نیسح  ...دناوخب /  زامن  ات  دینک  ربص 

83 هدازربکا ··· ریما  شوماخ /  يادص 

84 یسوط ··· اروح  یگنادرم /  یطحق  راگزور  رد 

85 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ...سردم / 

87 سلجم ··· زور 

87 يدوج ··· مظعا  ام /  ياه  نامرآ  بیوصت 

89 یلگنج ··· ناخ  کچوک  ازریم  تداهش 

89 يدمحم ··· سابع  لگنج /  هرطاخ 
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90 یپ ··· نتورف  هبزور  لگنج /  عامس 

91 یقلاخ ··· یلع  دابم /  نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ 

93 یپ ··· نتورف  هبزور  لگنج /  يالوم  ازریم !

94 ییاضر ··· هدیمح  نامسآ /  ياه  هناش  رب 

95 يریما ··· نیسح  لگنج /  همان  مارم 

96 نابز ··· شوخ  هیطع  دنام /  یهاوخ  وت 

97 یبوقعی ··· ارهز  زاوآ /  یب  ناگدنرپ 

98 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ...تسا /  گنت  شلدون  رب 

100 نالولعم ··· یناهج  زور 

100 يدمحم ··· سابع  دراد /  تسود  ار  وت  ادخ 

101 ییاضر ··· هدیمح  راوتسا /  ياه  نوتس  رب  هیکت 

102 یناما ··· مثیم  یناوت /  یم  وت 

104 يریما ··· نیسح  تشهبیدرا /  هاگتسیا  رد 

105 نابز ··· شوخ  هیطع  منک /  سح  ار  وت  مهاوخ  یم 

107 مالسلااهیلع ··· هموصعم  ترضح  تدالو 

107 يدمحم ··· سابع  هموصعم / »  » موصعم کل 

108 ییاضر ··· هدیمح  هزات /  يراهب  يوب 

109 نابز ··· شوخ  هیطع  بیس /  هفوکش و  يوناب 

111 يریما ··· نیسح  مرح /  ياه  بش 

112 یهللاءاشام ··· هرینم  يا /  هزوریف  ياه  لزغ  يوناب 
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113 روپ ··· یمشاه  تاداس  مرکا  كرابم /  تدلوت 

114 يدوج ··· مظعا  ...باتب / ! مق  رب 

114 یهللاءاشام ··· هرینم  ییارهز /  تمصع 

116 یمیظعلادبع ··· همطاف  باتفآ /  يوناب 

117 یپ ··· نتورف  هبزور  رون /  يوناب 

118 یناجاباب ··· یلع  زبس /  غارچلچ 

120 جح ··· هتفه  زاغآ 

120 يدمحم ··· سابع  یشاب /  هدش  مرحم  هکنآ  یب  يا ؛ هتسب  مارحا 

121 ییاضر ··· هدیمح  مزمز /  يراج  همزمز 

122 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  جاجح /  هاگ  جارعم 

124 هدازربکا ··· ریما  تنت /  رب  رون  زا  ینهاریپ 

125 يریما ··· نیسح  دیروایب / ! بکرَم 

126 نابز ··· شوخ  هیطع  میهاربا /  ماقم  ات  ... 

127 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  دیپس /  تصرف  ، جح

128 یسوط ··· اروح  کیَِّبل / » َمُهللأ  »

129 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  لیعامسا /  جح 

130 وجشناد ··· زور 

130 يریما ··· نیسح  نتسناد /  راهب 

131 یقلاخ ··· یلع  یناوت / ! یم 

132 یناما ··· مثیم  ملق /  شزیخ  زور 
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133 ییاضر ··· هدیمح  تسوت /  زور  زورما ،

135 نابز ··· شوخ  هیطع  تسوت /  ناتسد  رد  ملق 

136 یمیظعلادبع ··· همطاف  نطو /  يادرف  وت ، ِزورما 

137 هللا ··· همحر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  تلحر 

137 يریما ··· نیسح  اه /  لد  دیلقت  عجر 

139 رشب ··· قوقح  یناهج  زور 

139 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  رشب /  قوقح  کیربت  مایپ 

140 يریما ··· نیسح  دنمومسم / ! ییاکیرما ، ياه  چیودناس 

141 ییاضر ··· هدیمح  وت /  قوقح  ...نم  قوقح 

142 نابز ··· شوخ  هیطع  يذغاک /  ياه  تدارا 

144 بارحم ··· دیهش  نیموس  هللا  همحر  بیغتسد  هللا  تیآ  تداهش 

144 یناما ··· مثیم  بارحم /  دایرف 

146 مالسلا ··· هیلع  اضر  ماما  ترضح  تدالو 

146 يدمحم ··· سابع  دوب /  ترظتنم  ناسار 

147 يریما ··· نیسح  نک /  میادص 

147 یقلاخ ··· یلع  مجاتحم /  وت  ياه  تسد  هب 

149 يریما ··· نیسح  نک /  میاعد 

150 يریشمش ··· هللا  حور  اه /  لد  هبعک 

150 یهاش ··· یلعمالغ  هیمس  ...يدمآ /  وت 

151 يرون ··· ماهلا  ریخ /  هب  تبقاع 
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152 يدمحم ··· همطاف  نابیرغ /  هانپ 

153 ینمیا ··· ینیسح  یلعدیس  ...مشب / ! وت  دیص  هگا 

154 شهوژپزور ···

154 نابز ··· شوخ  هیطع  نتسناد /  ذغاک ، ملق ،

155 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ندرک /  یگدنز  رتهب  يارب  شواک  شهوژپ ؛

157 حتفم ··· رتکد  هللا  تیآ  تداهش 

157 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  نازورف /  هشیمه  ات  یشخرذآ 

160 هاگشناد ··· هزوح و  تدحو  زور 

160 هدازربکا ··· ریما  مه /  تسد  رد  تسد 

161 یمیظعلادبع ··· همطاف  میزارفارس /  ادرف 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

162 يدمحم ··· سابع  تسد /  رد  نامسآ  دیلک  ییآ ؛ یم 

163 ییاضر ··· هدیمح  هزات /  يراهب  يوب 

164 یمرخ ··· هفطاع  يودهم /  ياوه 

165 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  هثاغتسا / »  » و هبدن »  » میرح رد 

166 هداز ··· یقت  هبیط  دهاوخ /  یم  ار  وت  ناهج ،

168 نابز ··· شوخ  هیطع  راظتنا /  ياه  هعمج 

169 ییاضر ··· ناراب  وت /  زا  یلاخ  ياه  هچوک 

170 یناما ··· مثیم  مناد /  یمن  مناد و  یم 

172 يرون ··· ماهلا  مدآ /  تعاس و 
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173 یناخ ··· میرک  هزمح  ما /  هتسشن  تراظتنا  رد 

174 يوسوم ··· تاداس  هفطاع  زبس /  عولط 

174 يرهوج ··· تاداس  ابیکش  روهظ /  هویم 

175 يوسوم ··· تاداس  هفطاع  دیما /  حبص 

176 ینیسحلادبع ··· هموصعم  دسرب /  هار  زا  هک  هنیدآ 

177 يریما ··· نیسح  تساجک / ؟ نم  دیشروخ 

178 يوسوم ··· تاداس  هفطاع  روهظ /  رصع 

179 يریما ··· نیسح  ییادج / !» نیا  راب  تسا  نیگنس  هچ  »

179 يدمحم ··· همطاف  سای /  دنزرف 

180 يریما ··· نیسح  نامشچ /  راقفلاوذ 

181 این ··· یقاتشم  دیمحدیس  نیرخآ /  دیشروخ 

ینامسآ ياه  همزمز 

يرهاط دومحم  دیس  هد / ! مهانپ 

(1)! هد مهانپ 

! اراگدرورپ

.ینم دیما  سردایرف و  وت  مدرگ ، یم  دیماان  هک  هاگ  نآ  ینم و  يدونشخ  هیام  وت  اهنت  موش ، یم  كانهودنا  هک  هاگ  نآ 

! ایادخ

تفای و دهاوخ  يراگزاس  حالـص و  وت ، شیپ  رد  تسا ، هدییارگ  داسف  هب  هچنآ  تفای و  میهاوخ  زاب  وت  دزن  میا ، هداد  تسد  زا  هچنآ 
.تسوت تسد  هب  اهنت  اه - ییابیز  هب  اه -  یتشز  رییغت 

! اراگدرورپ

رد ارم  امرف و  تیافک  ناگدـنب  ییوج  بیع  زا  ارم  شاب و  میامنهار  یهارمگ ، زا  لبق  زاـس و  هدروآرب  ار  متجاـح  نتـساوخ ، زا  شیپ 
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! نک تیانع  نارگید ، قح  رد  وکین  ییامنهار  داشرا و  نم  هب  امرف و  اطع  یتحار  ینمیا و  تمایق ، زور 

! اراگدرورپ

مرک و هب  هد و  مشرورپ  شیوـخ  ِتمعن  هب  نـک و  رود  نـم  زا  ار  دـب  ياهدـمآ  شیپ  تـفطل ، هـب  تـسرف و  دورد  وا  ِلآ  دـمحم و  رب 
! هد ياج  ارم  تنایاپ  یب  فطل  هیاس  رد  نک و  نامرد  ار  مدرد  شیوخ  ِتمحر  عنص و  هب  امرف و  حالصا  ارم  شیوخ ، ششخب 

.هیداجس هفیحص  متسیب  ياعد  زا  دازآ  تشادرب  - . 1
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! اراگدرورپ

اب لامعا  هک  هاگ  نآ  نایامنب و  نم  رب  ار  اهنآ  نیرت  تسرد  دـنچیپ ، رد  مه  هب  میاهراک  نوچ  اـمرف و  ملاـح  لـماش  ار  تا  يدونـشخ 
! امرف تیاده  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  هب  دنوش ، هبتشم  رگیدکی 

! هد مقیفوت  اهنآ  نیرت  هدیدنسپ  زا  يوریپ  تیامح و  هب  دنریگ ، رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  بهاذم  ماوقا و  یتقو 

! اراگدرورپ

ببس ار  تورث  امرف ، مبیصن  ار  هناقداص  تیاده  راذگب ، مرس  رب  ار  تعانق  يزاین و  یب  جات  تسرف و  دورد  وا  ِلآ  دمحم و  رب 

میوس هب  ار  میاعد  زاسم و  راوشد  نم  رب  ار  یگدنز  راد ، ینازرا  نم  هب  رطاخ  شمارآ  هدوسآ و  یگدـنز  هدـم ، رارق  میارب  هنتف  داجیا 
.مهد یمن  رارق  يدننام  کیرش و  وت  يارب  هک  متسه  یصلخم  هدنب  نآ  نم  اریز  نادرگم ؛ زاب 

! اراگدرورپ

تکرب ما  یئاراد  هب  راد ، نمیا  فلت  نایز و  زا  ار  ما  يزور  رادزاـب ، فارـسا  يور و  هداـیز  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  ِلآ  دـمحم و  رب 
! شاب نومنهر  يراگتسر  تیاده و  هار  هب  منک ، یم  قافنا  یکین  هب  ما  یئاراد  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ارم  امرف و  اطع 

! اراگدرورپ

ندروآ تسد  هب  رطاـخ  هب  اـت  هد ، ما  يزور  باـسح  یب  نادرگ و  ناـسآ  نم  رب  ار  شاـعم  شـالت  تسرف و  دورد  وا  ِلآ  دـمحم و  رب 
.منکن لمحت  ار  بسک  راوگان  ياهدمآ  یپ  منامن و  زاب  تا  یگدنب  زا  يزور 

! اراگدرورپ

! هد مهانپ  مسرت  یم  هچنآ  زا  تا ، یگریچ  تزع و  هب  روآرب و  ار  میاه  هتساوخ 

ییاضر هدیمح  نک /  میادص 

.شیوخ زا  نم  دزیرگ و  یم  تمس  رازه  زا  نامز 

.نادرگرس رون ، لابند  هب  ما ؛ هدش  دلوتم  دیشروخ  یب  یحبص  رد  هک  منم  نیا 

.مشیوخ نایغط  ینابرق  نم  درازآ ؛ یم  ار  محور  ترسح ، نشخ  نهاریپ  تسا و  نیگنس  تخس  مراب  هلوک 

ص:2
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! ادوبعم

، یکیرات دابم  یـشکرس ، ياه  هداج  رد  فدـه  یب  دابم  یهارمگ ، دابم  وت ، زا  يرود  دابم  درازایب ، ار  مماـشم  رجز ، يوب  هکنیا  داـبم 
! سیلبا دابم 

شراب لالز  زا  هدـنکآ  فطل ؛ زا  تمحر ، زا  نک  ما  هدـنکآ  تسا ؛ هتخیر  مهرد  ار  مناج  تیـصعم ، ياـه  فقـس  ریز  سفنت  ایادـخ !
.شیاشخب

.ناسرب نیقی  رد  هدینت  یشمارآ  هب  ار  ممارآان  حور  نابهگن ! نیرتالاو  يا  ایادخ ،

زا ناسرب ؛ شیوخ  ییایربک  دوصقم  هب  ارم  موش ، يراع  هانگ  زا  نآ  رد  ات  مهاوخ  یم  یلـالز  .ما  هدـناکت  هار  راـبغ  زا  نهاریپ  ایادـخ !
.ما هتشاد  اور  دوخ  قح  رد  هک  یملظ  زا  ما  هتسخ  نینچ  نیا  هک  ارم  رگنب ؛ ارم  اه  هرجنپ  مامت  تشپ 

لالز معط  ما  یناراب  ياه  مشچ  دابم  دندرگزاب ! تهاگراب  رفس  زا  فده  یب  میاه  تسد  دابم  مراپـس ؛ یم  وت  هب  ار  متـشونرس  ایادخ !
! دنشچن ار  رافغتسا 

.شیوخ دنب  زا  موش  اهر  ات  هدب  ییاه  هیناث  شیپ ، زا  رت  هزات  ارم 

.ریگب ار  متسد  هد و  متاجن  تسا ؛ هتخادنا  گنچ  نم  رد  سیلبا  .تسا  نم  ياهزور  يوهایه  تراشرس ، فطل 

! هد تراشب  حبص  هچیرد  زا  هتخیوآ  ياهراهب  رب  ارم  ترسح ؛ رد  مپت  یم 

.مجاتحم تا  يدنوادخ  فطل  هب  بیجع  رظتنم ؛ ییاه  مشچ  هدوشگ و  يا  هداجس 

! ندرک اهر  دابم  شیوخ  لاح  هب  ارم  دلان ؛ یم  یمخز  هرجنح  نارازه  نم  رد  .تسا  هدرک  نیگنس  ار  مرفس  راب  هلوک  هانگ ،

؛ دراب یم  ناج  زا  ياه  ياه  تسا و  هتـشاذگ  هراوآ  ياه  هراوید  رب  رـس  هراچیب  نیا  راوازـس ؛ هنوگ  نیا  مسانـش  یمن  وت  زج  يا  هراچ 
.دنزب طخ  ار  شروبجم  ياه  بش  يرون ، ینزور ، یغارچ ، ات  نک  کمک 

.منک یم  سح  رت  کیدزن  ار  وت  رود ، هناشن  ره  اب 

! مرادرب مکحم  ار  میاه  ماگ  ات  نک  کمک  تسوت ؛ تسد  هب  مهاوخ ، یم  هچنآ  ره 

! نک هلاچم  نم  رد  ار  بش  نک و  میادص 

! یهاوخ یم  دوخ  هک  هد  رارق  هنوگ  نآ  ارم 
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يرهاط دومحمدیس  اتمه /  یب  هناگی  يا 

! نم دوبعم 

- انعم ملاع  یلـصا -  نطو  زا  يرود  ریگولگ  هصغ  زا  يدام و  گنت  َملاع  نیا  تشحو  زا  مدروآ  هاـنپ  وت  هب  ما و  هتخیرگ  وت  يوس  هب 
.تسا هدرک  هطاحا  ارم  هک  یناهانگ  هوبنا  زا  و 

رورـس ییانـشور و  رون و  زا  زیربـل  دروآ ، يور  وت  هب  هکنآ  تفاـی و  هاـنپ  دروآ ، هاـنپ  وت  هب  هکنآ  مناد  یم  نوـچ  مدروآ ؛ هاـنپ  وـت  هب 
.دش دهاوخ 

! نابرهم میحر  يا 

توفع ياکنخ  زا  ارم  ناج  یـصاعم ، زا  لصاح  باـهتلا  نیا  رد  نک و  تتمحر  نیـشن  هیاـس  ارم  تسار ، وت  هک  یتفأر  یناـبرهم و  هب 
دـیماان و ناشیاوغا ، زا  ناطیـش ، هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ارم  نک و  ریهطت  ار  محور  ياه  یگدولآ  تترفغم ، تاـیح  بآ  اـب  هد ! یبیـصن 

.تسا هدش  سویأم 

! نم دوبعم 

.تسوت رکذ  زا  شوماخ  نم  ياه  بل  تسا و  لوغشم  وت  حیبست  هب  یغرم  هک  اجنآ  متسه ، وت  هدنمرش 

تسین تیمدآ  طرش  نیا  متفگ  »

« شوماخ نم  ناوخ و  حیبست  غرم 

! ادنوادخ

یلجتم نآ  رد  وت  تافص  ءامسا و  ات  یهد  لقیـص  ار  مبلق  هنییآ  هک  وزرآ  نادب  يزاس ، ما  هزیکاپ  هک  دیما  نادب  میآ ؛ یم  وت  يوس  هب 
.دشاب نابات  نآ  رد  تلامج  رون  دوش و 

! اراگدرورپ

.دنک ملع  دق  ملباقم  رد  تسناوت  دهاوخن  یلکشم  چیه  دش و  مهاوخ  ریذپان  تسکش  یشاب ، نم  اب  وت  رگا 

! اتمه یب  هناگی  يا 

شتمه هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  تسا ؛ مامتان  شتمه  دـنک ، بلط  ار  تشهب  هکنآ  تسا و  زیچان  شتمه  دـبلط ، یم  ار  اـیند  هکنآ 
.سب یشاب و  وت 
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یبقع زا  ایند و  زا  هک  ار  ظفاح  تسه  تمه  هچ  »

« تیوک رس  كاخ  زج  هب  شمشچ  رد  چیه  دیاین 

! ایادخ

مایتلا نآ  تکرب  هب  متاحارج  یمامت  ات  شاب  نومنهر  قشع  يوس  هب  ارم  تسا ؛ هدرک  محورجم  یگدـنز  راوشد  هار  اه و  یتخـس  راخ 
.دریذپ

ام يادوس  شوخ  قشع  يا  ابحرم  »

« ام ياه  تلع  هلمج  ياود  يا 

! لاعتم رداق  يا 

.میبایرد ار  وت  يادنلب  زا  يا  هرطق  ات  میبلط  یم  ار  وت  غاد  دش ؛ دهاوخ  هبترمدنلب  دراد ، لد  رد  وت  غاد  هکنآ 

دنمشوه يا  بلط  نادنلب  غاد  »

« دنلب نادنلب  غاد  زا  يوش  ات 

یناما مثیم  نادرگ / ! منسحأ 

! نادرگ منسحأ 

یناما مثیم 

تمیوجب و دنوش ، یم  دایز  گرب  گرب  هقاس و  هب  هقاس  هک  اه  کچیپ  دننام  تمناوخب ، اه  كریسریس  لثم  تساوخ  یم  ملد 

هک تسا  نم  لد  لثم  حبص ، ندمآ  هب  دهد  یم  یهاوگ  یتسار  هب  هک  رحس  تعاس  .مونـشب  هناخدور  توکـس  رد  ار  تا  ینابر  نینط 
.وت قشع  هب  دهد  یم  یهاوگ  شیاه  يرارق  یب 

وت ار  توکس »  » يا و هدناوخ  دایرف  هب  وت  ار  دایرف »  » .تسوت ياه  تسد  يوب  زا  هتـشرس  یمدآ  .دنا  هتـشون  حور  هبیتک  رب  ار  وت  قشع 
.يا هدناشک  توکس  هب 

.دشاب هتشادن  ار  وت  مان  قیلعتسن  هک  ملاع  هناخباتک  رد  تسین  يرطس 

وت ياون  دشابن  تسین  هدرپ  چیه  رد  »
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« وت ياج  تسا  یلاخ  وت و  زا  تسا  رپ  ملاع 

.تسا داب  زا  تبحص  اج  همه  دنروخ ، یم  ناکت  هک  اهربا 

.تسا هدروآرد  هزرل  هب  ار  اه  هدرپ  یسک  هک  دنناد  یم  همه  دنروخ ، یم  ناکت  هک  اه  هدرپ 

!؟ یهد یم  ناکت  وت  ار  نیمز  هراوهگ  دنادن  هک  تسیک 
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.ندیود يارب  اپ  تفج  کی  ندید و  يارب  دبلط  یم  مشچ  تفج  کی  طقف  وت ؛ روبع  در  زا  تسا  رپ  وت ، روضح »  » زا تسا  رپ  ملاع 

.زومایب ار  ندید  هنوگچ  میاه  مشچ  هب  یناد ! یم  ار  اه  مشچ  ییانیب  زار  هک  ییادخ  يا 

.زومایب ار  ندیود  هنوگچ  میاه  مدق  هب  یناد ! یم  ار  اه  مدق  ییاناوت  زار  هک  ییادخ  يا 

.نیمز تاملظ  رد  رود ، درس  ياه  لگنج  رد  تسا  ندش  مگ  يادتبا  ندش ، اهر  هک  نکم  میاهر 

.درک مهاوخ  مگ  ار  شیوخ  نتشیوخ  ینک ، میاهر  رگا  وت 

ییالب هچ  يرود  هک  یناد  یم  تدوخ  وت  تخاس و  دـهاوخ  مرود  وت  زا  دـش و  دـهاوخ  گـنهن  ناـهد  اـیرد ، ياـه  بآ  زا  نم  مهس 
! تسا

منـسح « ؛ نادرگ مرت  هنـشت  يدرک ؛ ما  هنـشت  .زومایب  ما  یگنـشت  دـسر ! یم  وت  هاگن  همـشچ  هب  تسا  بآ  هچ  ره  رابت  هک  ییادـخ  يا 
هب مدرگب  ار  اه  هیناث  اه و  تعاـس  ماـمت  وت ، يوجو  تسج  هب  مدرگب  ار  اـه  هیواز  اـه و  جـنک  ماـمت  اـت  ، (1)« نادرگ منسحأ  يدرک ،

رتشیب هچ  ره  دبلطب ، رتشیب  هچ  ره  دـیاب  دـبلطب ، دـیاب  هک  تسا  نم  ياه  تسد  دـنا ؛ شخپ  اج  همه  وت  ياه  تسد  .وت  يوجو  تسج 
.دبایب ار  نتفای  افش  تقایل  ات  دلانب  رتشیب  هچ  ره  دنادب و  ار  بآ  ردق  ات  دوش  هنشت 

دور اجنآ  اود  يدرد ، اجک  ره  »

دور اجنآ  افش  یمخز ، اجک  ره 

تسد هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

« تسپ والاب  زا  تبآ  دشوجب  ات 

یم نوچ  يداد  شـشوگ  درگنب ، دهاوخ  یم  هک  یتسناد  یم  نوچ  يداد  شمـشچ  یتسناد ؛ یم  ندش  دـلوتم  زا  شیپ  ار  یمدآ  زاین 
یم هک  یتـسناد  یم  نوچ  يداد  شبلق  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  هک  یتـسناد  یم  نوـچ  يداد  شناـبز  دونـشب ، دـهاوخ  یم  هک  یتـسناد 

.دبلطب دهاوخ  یم  یتسناد  یم  نوچ  يداد  شتسد  دپتب و  دهاوخ 

رب تدوخ  هک  ار  ندوب  تذل  .نادرگمرب  ار  اه  تسد  بایرد و  ار  اه  لد  یناوخ ! یم  تروص  هحفص  زا  ار  لد  فرح  هک  ییادخ  يا 
.ریگماو یتشون  نامداهن 

دوبن ناماضاقت  میدوبن و  ام  »

« دونش یم  ام  هتفگان  وت  فطل 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  چیه /  ریغ ، ییوت و  همه 

چیه ریغ ، ییوت و  همه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

(1)« هتمحر نم  طونقم  ریغ  هّلل  دمحلا  »

و سأی »  » هک ار  وت  ساپس  تسام ! ياه  لد  یمرگ  ثعاب  هشیمه  تتمحر  ياه  تسد  هک  اه  یبوخ  يادخ  يا  ار ؛ وت  نارک  یب  ساپس 
! تسا زارد  وت  ترفغم  تمحر و  نامسآ  تمس  هب  هشیمه  دیما ، ياه  تسد  درادن و  هار  وت  هاگشیپ  رد  يدیماان » »

قوش روش و  رد  اهرابیوج  کچوک و  ياـهدور  ماـمت  دریگ و  یم  اـنعم  وت  تمحر  لـالز  زا  یتسه  ِزبس  دورـس  هک  ار  وت  میارـس  یم 
.دنتسه نتسویپ  وت  هب  ندش و  ایرد  تمس  هب  ندیسر ،

.تسا چیه  همه  وت  زا  ریغ  ییوت و  همه  منک ، یم  هاگن  هک  اج  ره  هب 

.دریگ یم  دوخ  هب  وت  زا  ار  تماقتسا  هوکش و  هولج  مرگن ، یم  هک  اه  هوک  هب 

.دروآ یم  مدای  هب  ار  شنیرفآ  نیتسخن  سح  نآ ، مطالت  جومت و  مرگن ، یم  هک  ایرد  هب 

یم او  هدجس  هب  ارم  هک  منک  یم  سح  ار  وت  یهانتیال  تعسو  زا  يا  هشوگ  دوخ ، دودحم  هاگن  اب  مرگن ، یم  هک  عیسو  ياه  تشد  هب 
.دراد

زبس نامـسآ  ات  میاه  تسد  موش و  یم  شیاین  زا  زیربل  دوجو ، مامت  اب  مراپـس ، یم  ناج  شوگ  هک  اـه  هدـنرپ  یهاگرحـس  ياوجن  هب 
دوجوم تعن  دودحم و ال  ُّدح  هتفصل  سیل  هک ...«  ار  ییادخ  شیاتـس  ساپـس و  هک  دوش  یم  يراج  منابز  رد  دور و  یم  الاب  تباجا 

(2)« دودمم لجا  دودعم و ال  تقو  و ال 

.میارسب ار  وت  نآ  اب  ات  یجنگ  یمن  تاغل  هدودحم  رد 

.میوجب ار  وت  نآ  رد  ات  یجنگ  یمن  ناکم  نامز و  رد 

.ینایاپ هن  تسوت و  يارب  يزاغآ  هن 

.تسج ار  وت  لد  يانگنت  رد  دورس و  ار  وت  لد  زوس  زا  دیاب  طقف  طقف و 

ینک اعد  هنیس  زوس  هک ز  رحس  نآ  یسر  لد  دارم  هب  »

« ینک ادخ  هب  ور  هک  يرحس  دسر ، اعد  ضیف  هک  ادخ  هب 
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.شوماخ تسا  يا  هناخ  یهت  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ره  ناهج و  وت ، دای  یب 

.تسا ماجنارس  یب  تسب و  نب  ياه  هچوک  ندیسر ، ياه  هار  مامت  وت  مان  یب 

هسوب ار  ناهایگ  زبس  تروص  یهاگحبص ، ياه  منبش  هن  دهد و  یم  بآ  ار  هنـشت  هتخوس و  ياه  كاخ  یناراب  هن  وت ، ررکم  رکذ  یب 
.دنک یم  ناراب 

.دریگ یم  انعم  ندوب »  » هک تسوت  دای  اب 

.دشاب وت  يارب »  » دشاب و وت  اب  مه  شی  « اهتنا  » تسا و هدوب  وت  اب  شی  « ادتبا  » هک یندوب » »

: هک تسا  نیا  متاعاس  همه  ياعد 

هد زورفا  هنیس  یشتآ  ارم  »

هد زوس  رگج  يداد  قشع  رگا 

نز هتخپان  كاخ  نیا  رد  يرارش 

نم ناج  نت و  ددرگ  هتخپ  ات  هک 

ما یکاخ  نایشرع ، يا  دیناوخم 

(1)« ما یکالفا  سدق  ریاط  نم  هک 

! نابرهم نانم و  يا  میرک و  يا  ظفاح ، يا 

نیا رد  دریگ  یمن  غارـس  ار  یـسک  ملد  مرتسگ /  یم  روضح  هداجـس  زیربـل /  ندـش  نامـسآ  قاـیتشا  زا  نم  دوش و  یم  ریگارف  بش  »
.دوارت یم  اعد  زبس  رکذ  منابل  زا  مروخ /  یم  دنویپ  وت  اب  موش و  یم  ادج  مدوخ  زا  ار /  وت  رگم  دتمم ؛ یهایس 

منماد میآ ، یم  هک  مدوخ  هب  دهد / یم  شزاون  ار  میاه  هناش  دـیما ، جـنران  راهب  ياه  هخاش  فیطل / ! ای  میرک و  ای  نانم ، ای  قلاخ و  ای 
« .تسا هدش  رپ  ناگراتس  دنخبل  زا 

یقلاخ یلع  مونش /  یم  ار  تیادص 

مونش یم  ار  تیادص 

یقلاخ یلع 
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تسدرود هب  .دوش  یم  راوآ  نم  هدرگ  رب  هک  تسابیز  تشز و  زا  ینوگمهان  نمرخ  میاه ، هدرک  ما ؛ هداتسیا  شیوخ  لامعا  هتـشپ  رب 
.منیب یم  ار  وت  تمحر  تسد  اج  همه  رد  شیوخ ؛ ياهتنا  ادتبا و  هب  مرگن ، یم 

هدولآ هچرگا  مناتسد  .مسانش  یمن  وت  زج  مراد و  نامیا  وت  هب  .تسا  هدنکارپ  مدوپ  رات و  رد  ار  يدزیا  راونا  وت  لامج  فاصوا  یهلا !
.مناد یم  وت  هدنمرش  هدنب  ار  دوخ  یلو  تسا ، نایغط  نایصع و 

.دنرادن یناوت  چیه  وت  رکش  فصو و  رد  هک  دنزیرگ  یم  نم  زا  هدنمرش  هدنامرد و  اه  هژاو  یهلا !

ص:8
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یم يراج  دور  دور  ار  شیوخ  وت ، تمارک  مرـش  زا  هک  دنام  یم  كانمن  هشیمه  یلادوگ  هب  وت ، قوش  طرف  زا  منامـشچ  هساک  یهلا !
.دنک

رکفت .دـنک  یم  مهاـگن  ریحتم  دتـسیا و  یم  نیمز  شیوـخ ، درگ  رب  مخرچ  یم  منک ، یم  نهپ  نـیمز  سردـنم  هرهچ  رب  ار  میوپاـکت 
یب ياه  شالت  هک  يدـنخبل  تسا ؛ نیزم  دـنخبل  هب  شنیرفآ  ياه  هچقاط  .دـیاس  یم  كاخ  هب  تروص  وت  راـثآ  زا  تریح  رد  يرـشب 

.دریگ یم  رخسمت  هب  ارم  رمث 

هثاغتـسا نابز  .مشک  یم  دق  شیوخ  ياه  ماگرب  .درازآ  یم  ار  کلف  شوگ  نم  ِسامتلا  ياهدایرف  .دـسر  یم  نامـسآ  هب  میاه  تسد 
.دنز یم  َهل  َهل  ما  هرجنح  رد  وت  مان  .دنک  یم  رپ  ار  تانئاک  مکارتم  ياضف  نم  زجع  نینط  .دوش  یم  ایوگ 

ار تیادص  ایادخ ! هآ  نامسآ ، نامـسآ ، .دریگ  یم  گنر  نامـسآ  .دنک  یم  توعد  تونق  هب  ار  شیاه  تسد  مه  باتفآ  .تسا  رهظ 
.تسا هدش  ناهنپ  تمالک  هنهپ  رد  ینامسآ  .تسا  یبآ  هک  تسوت  يادص  نیا  مونش ؛ یم 

.دهد یم  زاورپ  ار  وت  مان  هوکش  اهوتسرپ ، ياه  لاب  هوکش  یتقو  مونش ، یم  ار  وت  يادص  ایادخ !

.منیب یم  وت  راتفگ  ياکنخ  گنرمه  ار  اهراشبآ  لالز  یتقو 

.منیشن یم  هراظن  هب  وت  يادص  قوش  زا  ار  جوم  يرارق  یب  یتقو 

.منک یم  ساسحا  وت  هاگن  زا  یقرب  ار  ایرد  هنارک  یب  یتقو 

وه : » منز یم  دایرف  ار  وت  مان  ما  هنافراع  عامـس  رد  نم  تسا و  مزب  هنحـص  تاـنئاک  مناوخ : یم  مبوک و  یم  شیوخ  لاـیخ  برـض  رب 
« میلع ْیَش ٍء  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و 

.دراد یماو  عامس  هب  ار  یملاع  منطنطم  ياه  هژاو 

.مریگ یم  بش  ناشیرپ  ناوسیگ  رب  ار  متسد 

رای فلز  تسد  کی  هداب و  ماج  تسد  کی  »

« تسوزرآ منادیم  هنایم  نینچ  یصقر 

میاـپ ریز  .منک  یم  همزمز  مخرچ و  یم  ناـنچمه  نم  دـننک و  یم  مهاـگن  ناگتـشرف  .دراد  یم  او  عامـس  هب  ار  ملاـع  ممـالک ، هنطنط 
«. كریغ یل  نم  یبر  یهلا و  : » منز یم  دایرف  .منز  یم  دایرف  منک و  یم  بوکدگل  ار  توخر  رورغ و 

 . ...مونش یم  .مونش  یم  مونش ، یم  ار  وت  کیبل  يادص  ایادخ !
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یمرخ هفطاع  نامسآ /  هب  ور  يا  هداجس 

نامسآ هب  ور  يا  هداجس 

یمرخ هفطاع 

تسه یمان  دنیـشن ، یم  راظتنا  هب  ار  اه  هظحل  رذگ  ما  هرجنح  قیمع  توکـس  دنـسر و  یم  تسب  نب  هب  میاه  ضغب  هک  اج  ره  هشیمه 
دح یب  یگرزب  هک  یمان  مدیماان ؛ لد  يافـص  شا ، هنامیرک  ياهتنا  یب  ینابرهم  دوش و  یم  مشوماخ  مشچ  يالج  شنـشور ، دای  هک 

.دوش یم  میاه  یگتسخ  مامت  هاگ  هیکت  شا ، یلزا  تردق  و 

روضح ياهتنم  یب  ات  هّللا ،»..ِ.  ِرْکِِذب  الَأ   » يانشور هب  ور  هک  مرب  یم  هانپ  يا  هداجـس  شوغآ  هب  یگدنز  مطالترپ  ياهزور  باهتلا  زا 
لالج و مامت  اب  وت  و  تسا ؛ ییاـبیز  هچ  ره  هب  ور  توکلم ، هب  ور  نامـسآ ، هب  ور  يا  هداجـس  تسا ؛ هدـش  هدرتسگ  شمارآ ، قشع و 
اه و یتشز  مامت  اب  ارم  ینیـشن ، یم  ما  ییاهنت  ياه  هظحل  رانک  یمیمـص ، مارآ و  ینابرهم و  تا ، ییایربک  تمظع  مامت  اب  تتوربج ،

هدـنب ياـه  یهاـبترب  مشچ  هناـمیرک  يونـش ، یم  ار  وـفعلا »  » هناـقداص همزمز  هـک  هاـگ  نآ  ینک و  یم  توکـس  ینیب ، یم  اـه  یتـسپ 
.يدنب یم  تراسمرش 

ياهرد يونشب و  ناج  شوگ  اب  ار  کی  ره  هتفگان  ياهدرد  ینیشنب ، تیاه  هدنب  کت  کت  تولخ  رانک  یناوت  یم  هنوگچ  مناد  یمن 
، ینیمز كرد  نیا  زیچان و  روصت  نیا  اب  نم  هک  یگرزب  ردـق  نآ  وت  ییاشگب ؟ تداعـس  هب  ور  تباجا  تراـشب  اـب  ار  ناشدـیما  هتـسب 
هک تسا  نآ  رتـهب  سپ  منک ؛ میـسرت  دوـخ  ینهذ  کـچوک  ياـهرایعم  باـق  رد  ار  تتمظع  ینتفاـین  تسد  داـعبا  تسناوـت  مهاوـخن 

.میامن بلط  دوخ  كاپ  ترطف  زا  ار  وت  زاین ، قشع و  کشا و  نابز  اب  اهنت  منک و  هشیپ  توکس 

هداز یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  نیا 

دنمزاین ياه  تسد  نیا 

هداز یقت  هبیط 

«. میرکلا ّبر  تنا  « ؛ منار یم  وت  تمارک  زا  نخس  میاس و  یم  وت  ناتسآ  رب  رس  یهلا !

.میوج یم  ار  وت  ناساره ، نادرگرس و  منورد  درس  ياه  هناریو  رد  یهلا !
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.نتشیوخ زا  مرب  نوریب  ار  هسوسو  موش  ياهدغج  ياوآ  مناوت  یمن  منک  یم  هچ  ره  نم  تسا و  هتفرگ  ارف  ارم  هانگ ، زا  یتوهرب 

! مدنگ بیرف  ياه  هشوخ  زا  مریس ، ردقچ  و 

.یتسین لهج و  ياه  قالتاب  رد  منز  یم  اپ  تسد و  زونه  نم  تسا و  یهارمگ  ياه  هناوج  هاگتشک  مبلق 

.مهد تاجن  ار  شیوخ  مناوتب  ییاهنت  هب  هک  منآ  زا  رت  بارخ  یهلا !

.یهد لسغ  تتیانع  ناوغرا  هب  ات  مروآ  یم  وت  تابارخ  هب  ار  منورد  دابآ  بارخ  یهلا !

.مشاب وت  راسکاخ  هک  تسد  نآ  زا  مداش  متسه و  وت  دزن  رد  هک  تسد  نآ  زا  متسم  یهلا !

.مرادن غارس  وت  وفع  یگدنشخب و  هب  ار  یسک  هک  مسانش ، یمن  وت  سدقم  ناتسآ  زج  ار  ییاج  هک  ریذپب  شیوخ  هاگرد  هب  ارم 

وت يدبا  شمارآ  تیاضر و  اهنت  رو ، هلعش  ناج  نیا  .تسا  هتـسشنن  اعد  هب  ار  نیرب  سودرف  جاتحم ، دنمزاین و  ياه  تسد  نیا  یهلا !
.دبلط یم  ار  وت  تمحر  فطل و  ياکنخ  هتخوس ، بلق  نیا  .دهاوخ  یم  ار 

حور نیا  .مدرگ  یم  دوـجو  ییانـشور  لاـبند  هـب  مـنز و  یم  هـسرپ  سوناـف  یب  شوماـخ و  ياـه  هچوـک  رد  درـس ، کـیرات و  یهلا !
: منز یم  دایرف  مناخرچ و  یم  شیوخ  تشگنا  رس  هب  ار  رگنایصع 

هد ما  یئاهر  دوخ  تملظ  زا  !» یهلا

« هد ما  یئانشآ  دوخ  رون  اب 

.راَدم غیرد  نم  زا  ار  تیاده  تداعس  .متداعس  راهب  هار  هب  مشچ  هک  متسه  يزییاپ  هظحل  ره  یهلا !

! اراگدورپ

.دنا هدش  كاخ  ریگ  نیمز  میاهاپ  بیجع  منک ؛ یط  دیاب  هنوگچ  مناد  یمن  ار  وت  ات  ندیسر  هلصاف 

هب تناکاپ و  تمرح  هب  هک  مهاوخ  یم  ددم  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  وت  نارک  ات  نارک  نارک ! یب  تعسو  يا 

يا هرذ  رگا  يزاسن ؛ اهر  یگدـنز  چـیپ  رد  چـیپ  ياه  هداج  رد  ارم  یناوخب و  شیوخ  هب  ار  مزیچان  دوجو  تانئاک ، حـیبست  شیاـین و 
.داتفا مهاوخ  دبا  ات  مزغلب ،

! یهلا

.مدیما ییوت  اهنت  هک  نادرگزاب  شیوخ  هب  ارم 
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یهاشیلع مالغ  هیمس  ریگارف /  تمحر 

ریگارف تمحر 

یهاشیلع مالغ  هیمس 

.متفگ یمن  نخس  وت  اب  زجو  مدید  یمن  وت  زج  متخانش ، یمن  وت  زج  مدش ، دلوتم  هک  زور  نآ  یهلا !

.دندوب وت  برقم  کئالم  ما ، يزابمه  زور ، نآ 

لاح دندروخ ؛ هطبغ  ملاح  رب  دنتفرگ و  ناهد  رب  تریح  تشگنا  هکئالم  مامت  ، يدرک میاطع  افصاب  فاص و  یلد  هک  زور  نآ  ایادخ !
تیاکش وت  هاگراب  هب  ما  هدولآ  لد  زا  دننک و  یم  مشنزرس  دنریگ و  یم  هدرخ  نم  رب  مرمع  زا  هیناث  ره  رد  هکئالم  نامه  هک  دش  هچ 

؟ دنرب یم 

میاهر يدوب و  هتفرگ  ار  مناتـسد  مدوب و  هدروآ  ورف  عضاوت  ندرگ  ما ، یناوتاـن  ینامـسج و  دـیدش  فعـض  بسح  رب  زور  نآ  یهلا !
؟ تسا هدش  ناطیش  ما  يزابمه  هدیشک و  تناتسد  زا  تسد  ما و  هداتسیا  رورغ  ياپ  يور  هب  زورما  هک  دش  هچ  اما  يدرک ؛ یمن 

ياهاپ ینکـشب و  ار  اهنآ  ات  ما  هدـمآ  تهاگرد  هب  دـنزرل و  یم  دوخ  هب  یناطیـش  ياه  هسوسو  سرت  زا  مرورغ  ياهاپ  رگید  بر ! اـی 
باوتلا انا  و   » يا هدومرف  دوخ  هک  تفرگ  یهاوخ  ار  مناتـسد  زاـب  وت  هک  ما  هتـسب  دـیما  ینک و  میاـطع  ناـنیمطا  صـالخا و  عضاوت و 

«. میحرلا

هدمآ زورما  يدرک و  میاطع  دلوت  یکاپ  ییانـشور و  يداد و  تاجن  ردام  محر  ياه  یکیرات  اه و  یگریت  يایند  زا  ارم  زورید  یهلا !
دلوتم زاب  ات  ییاشگب  مداؤف  رـصب و  عمـس و  زا  ار  باجح  ياه  هدرپ  يروآ و  منوریب  هانگ  ياه  یگدولآ  اه و  یگریت  يایند  زا  اـت  ما 

.متسین نآ  قیال  هک  مناد  یم  دنچ  ره  مونشب ؛ ار  وت  نخس  منیبب و  ار  وت  اهنت  موش و 

نم هب  تتمحر  هک  متـسین  نآ  قیال  نم  رگا  ایادـخ ! ِینَعَـسَت ؛ ِینَُغْلبَت َو  ْنَأ  ٌلْهأ  َُکتمْحَرَف  کتَمحَر  غلبَا  ْنَأ  ًـالْهَأ  ْنُکَأ  َْمل  َّنإ  َّمُهّللَأ  »
«. دریگارف ارم  دسر و  نم  هب  هک  تسا  نیا  قیال  وت  تمحر  دسرب ،

این یقاتشم  دیمحدیس  ما /  هدمآ  نم 

ما هدمآ  نم 

این یقاتشم  دیمحدیس 

.دناشن یم  مماک  رد  ار  قشع  توالح  وت  نیریش  مان  هک  مناوخ  یم  ار  وت  نم ! يادخ  اه ، یبوخ  يادخ  هناگی ، يادخ  يا  هآ ،
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.تسا نم  هتسخ  ناج  مارآ  تدای  هک  مناوخ  یم  ار  وت 

.ار ام  ینک  تباجا  ات  ار  وت  میناوخب  يا  هتفگ  دوخ  هک  مناوخ  یم  ار  وت 

دوخ ياهتنا  یب  لامآ  تباجا  یپ  زا  هن  ما ؛ هدمآ  وت  يوس  هب  ییاهنت ! ياه  هظحل  مدـمه  اهنت  يا  نم ! نیرید  ياهدرد  يانـشآ  يا  هآ ،
.تدوخ يارب  اهنت  مناوخ  یم  ار  وت  اما  راب  نیا  هدروآ ، هوتس  هب  ار  مناج  هک  راگزور  مالآ  ینیگنس  زا  هن  و 

.مهاوخ یم  افش  طقف  راب  نیا  .تسا  هداتفا  ما  هتفخ  ترطف  ناج  هب  هک  یشطع  يارب  طقف  راب  نیا  تمهاوخ ؛ یم  مناوخ و  یم  ایادخ !

قرزرپ و ياه  هنزور  زا  دیما  ان  ياپزیرگ  هدنب  نیا  قلخ ! تقلخ  قلاخ  يا  تسین ، تسه و  يادخ  يا  یتسه ، يارس  شخب  یتسه  يا 
.دیاس یم  ترفغم  ناتسآ  هب  رس  وت  تیاده  رون  هتشگرس  ایند ، قرب 

.دنک یم  باریس  ار  نآ  وت  تبحم  همشچ  لالز  اهنت  هک  يدام ، هدنبیرف  ياه  بارس  هن  هک  هتسشن  مناج  هب  یشطع  اراگدرورپ !

.منک يراج  نابز  رب  ار  وت  مان  هناقشاع ، مراگنا و  هدیدان  ار  ملد  ياه  یهایس  نابنا  ات  هدیشخب  متئرج  هک  تسوت  يراوگرزب 

لـسغ وت  ندـید  يارب  ار  منامـشچ  هک  رگنب  ار  ییاه  هناقـشاع  لیـس  نک و  مرک  ...اما  دوبن ، یهاـبت  رهم  زج  ملاـمعا  نیبج  رب  هچرگا 
.دنهد یم  ترایز 

نیا اـما  وت ؛ دوجو  تمظع  ربارب  رد  ندـش  تسین  تسا و  نتخوـس  شمدـق  لوا  هک  ما  هتـشاذگ  یهار  رد  ياـپ  مناد  یم  نم ! يادـخ 
هثاغتسا هک  ریگب  متسد  تملظ ! يداو  ناگتشگمگ  ریگتسد  يا  .تسـشن  دهاوخن  ناقـشاع  لد  ماک  رب  زج  هک  تسا  یتذل  ار  نتخوس 

.لزا زا  متقلخ ، يادتبا  زا  منک ؛ زاغآ  لوا  زا  مهاوخ  یم  .تسا  هرابود  عورش  يارب  راب  نیا  ما 

.دنک یم  بلط  ار  وت  فطل ، همشچرس  نیا  لالز و  مشاب و  كاپ  مهاوخ  یم 

! نایملاع ریگتسد  يا  ریگب  متسد 

.ما هدیشاپ  نآ  رب  یهابت  رابغ  دوخ ، ناتسد  اب  هک  یکاپ  ترطف  هب  تعجر  تسا ؛ تعجر  يارب  ما  هثاغتسا  راب  نیا 
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نیا هک  دوب  دـهاوخن  وت  قشع  شتآ  زا  زج  مدوجو  نمرخ  ياـه  هلعـش  بیهل  دـعب  هب  نیا  زا  .ما  يدـناوخارف  دوـخ  وـت  ما ، هدـمآ  نم 
! دراد یشوخ  تبقاع  نتخوس ،

ياهتنا یب  راونا  زا  موش  يا  هقراب  اـت  مزوسب  مهاوخ  یم  .رون  تسا و  رون  رـسارس  هک  هتفر  داـب  رب  يرتسکاـخ  هن  نتخوس  نیا  ياـهتنا 
.وت دوجو 

.ار ام  ینک  تباجا  ات  تمیناوخب  يا  هتفگ  دوخ  وت  هک  ادخ ، يا  مناوخ  یم  ار  وت 

یناناج مه  یناج و  مه  هک  وت  يادف  ناج  »

ینادرگرس تسَر ز  ترد  كاخ  دش  هک  ره 

یماکان زا  دوب  نتفرگ  مارآ  وت  یب 

« یناریح زا  دوب  نتسشن  خاتسگ  وت  اب 

يردیح همطاف  تیابیز /  ياه  مان  هب  ار  وت 

تیابیز ياه  مان  هب  ار  وت 

يردیح همطاف 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  برای  »

هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

نک دوخ  یب  مدوخ  لوا ز  دوخ  هار  رد 

« هد مهار  دوخ  هب  دوخ  ز  مدش ، وچ  دوخ  یب 

! اراگدرورپ

.ما هدرک  تروضح  ياّیهم  ار  مناج  ما و  هدیرب  لد  تاقلعت ، اه و  ییابیز  مامت  زا  ما و  هدروآ  ور  وت  هاگرد  هب 

.ما هتسبن  تمحر  دیما  سک  چیه  رب  وت  زج  ما و  هدروآ  هانپ  وت  رهمرپ  ناماد  هب 

نکمم ناـمز  نیرتریذـپلد  رد  ار  تا  یناـبرهم  اـت  میاـشگب ، تا  ینارون  رـضحم  رد  ار  ملد  ياـه  هدـقع  ماـمت  اـت  تیوس  هب  ما  هدـمآ 
.منک ساسحا 
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.تنایاپ یب  فطل  دیما  هب  تتوربج ، لالج و  یگرزب و  دیما  هب  تمرک ، ِدیما  هب  ما  هدمآ 

.منک هتسارآ  کلدعب » انلماعت  کلضفب و ال  انلماع  یهلا   » هب ار  متونق  ياهانبر  مامت  ات  ما  هدمآ 

، زاب منک و  فارتعا  شیوخ  تیدوبع  یگدنب و  هب  ما ، هنافراع  ياهزاین  زار و  مامت  رد  ما و  هناقـشاع  ياه  هدجـس  مامت  رد  ات  ما  هدمآ 
.مهد رس  وفعلا » یهلا  ، » نیگمرش رابکشا و  مزودب و  تزاین  یب  ِناتسآ  نامسآ  هب  ار  مزاینرپ  نامشچ 

! ازیزع

سفن مه  شنیرفآ  مامت  اب  ات  منک  ساسحا  مدوجو  نابرـض  رد  ار  ترهم  ینارون  روضح  مه  زاب  وت ، ِفطل  میـسن  نایم  رد  ات  ما  هدـمآ 
.میاشگب تیانث  حیبست و  هب  نابز  موش و 
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.منک مارآ  وت  نابرهم  مان  هب  ار  مبارطضارپ  بلق  ات  تیوس  هب  ما  هدمآ 

.نایاپ یب  تتمکح  تسا و  ریگارف  تا  ینابرهم  ینیرتاناد ، ینیرتاناوت ، یهاگآ ، هک  وت  يوس  هب  تیوس ؛ هب  ما  هدمآ  نابرهم ! يا 

! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا 

! مرک رهم و  رسارس  يا 

! رون رسارس  يا 

! دیما يا  ینشور و  يا 

! ناهانگ نیرت  گرزب  هدنیاشخب  يا 

! نایاپ یب  ياهدرد  هدنهدافش  يا 

! رارق یب  ياه  لد  مهرم  يا 

! رارق یب  ياه  ناج  مارآ  يا 

.مناوخ یم  تیابیز  ياه  مان  مامت  هب  ار  وت  ما و  هدمآ 

!. مارکالا لالجلا و  اذ  ای  شاب ، نومنهر  زبس  یتباجا  هب  میاه ، يرارق  یب  رد  میاه ، کشا  لالز  رد  ارم  ما ؛ هدمآ 

یمیظعلادبع همطاف  مرادن /  وت  زج  یهانپ 

مرادن وت  زج  یهانپ 

یمیظعلادبع همطاف 

.دنک یم  یگدنز  دیما  اب  هک  یلد  اب  مدرگ  یمرب  هرابود 

یناتسمز ياه  فرب  يدیپس  هب  ارم  بلق  یهایس  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .منک  یم  روانـش  قشع  رد  ار  دوخ  منز و  یم  رانک  ار  اه  هلـصاف 
.مراودیما وت  نابرهم  ناتسد  هب  نم  ینارم ؛ دوخ  زا  متاهابتشا  رطاخ  هب  ارم  ینک و  تا 

يور هب  ار  تتفرعم  ياه  هچیرد  .دنک  یم  هولج  چوپ  مرظن  رد  ایند  ياه  یگتـسب  لد  نیرت  باذج  نیرتابیز و  متـسه ، وت  اب  هک  یتقو 
.نک میانشآ  تنایوربوخ  اب  اشگب و  نم 

، دنروآ یم  لحاس  تمس  هب  ار  ناشجاوما  وت ، مان  نتفگ  اب  اهایرد  یتقو 
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، دهد یم  همادا  دوخ  شخرچ  هب  وت  یگرزب  دای  اب  نیمز ، یتقو 

، دناوخ یم  رجاهم  ناگدنرپ  اب  ار  شا  یقشاع  زاوآ  نامسآ ، یتقو 

، دنهد یم  هویم  وت  هب  دیما  اب  اه  تخرد  یتقو 

؟! منکن زیربل  وت  زا  ار  مرتفد  منزن و  طخ  ار  میاه  هلصاف  مشابن و  وت  اب  نم  هنوگچ 

! دوش ریحتم  وت  نم و  نیب  قشع  زا  هرابود  سیلبا  راذگب 

! دناد یمن  ندیپت  وت  یب  هک  یلد  دنک  ساسحا  رتشیب  ار  ندوب  وت  اب  راذگب 

!؟ مراذگب ینادرگرس  ياه  نابایب  هب  رس  نآ ، يوجو  تسج  يارب  نم  هک  تسه  وت  زج  یهانپرس  رگم 

راودـیما شراگدرورپ  شـشخب  هب  هک  ار  يا  هدـنب  ینامیـشپ  دـنمهفب  مه  اهنآ  ات  ناسرب  ناگتـشرف  شوگ  هب  ارم  وفعلا » وفعلا ،  » دایرف
.تسا

.درک یهاوخ  زاب  میور  هب  ار  تتمحر  ِرد  مناد  یم 

.دنوش یم  رادیب  نم  هرابود  عولط  اب  راهب ، ياه  هفوکش  دنتسه و  نم  ندمآ  هار  هب  مشچ  مه  اه  نامسآ  مناد ؛ یم 

يدمحم همطاف  نک /  میاهر 

نک میاهر 

يدمحم همطاف 

.مناوخ یم  ار  وت  اهنت  ما و  هدروآ  يور  تهاگرد  هب  .مدوبن  دوب و  همه  نم ، یتسه  ییوت  اهلا ! راب 

.يراذگن بیصن  یب  تقشع  زا  ینک و  اهر  تتفرعم  یبآ  لالز  رد  ارم  مهاوخ  یم  رهم ! يا 

.منک زاورپ  تیوس  هب  یلابکبس  اب  مهاوخ  یم 

.موش تا  ینابرهم  قرغ  مهاوخ  یم 

.میوگب وت  اب  لد  ياه  هتفگان  زا  مبایب و  ار  وت  مهاوخ  یم 

.دوش هدودز  ملد  زا  تسا ، یکاپان  هچ  ره  ات  مراپسب  ترهم  شراب  هب  ار  منت  مهاوخ  یم 
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؟ تسا هتفرگ  نم  زا  ار  ندیشیدنا  لاجم  نایصع ، یهابت  یهایس و  هکنآ  لاح  مبایب ، مدوجو  رد  ار  وت  هنوگچ  ایادخ !
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.نک ییاج  کی  نک و  شیاهر  ندوب  ییاجره  زا  ار  ملد  ینیمز ، تاقلعت  بادرم  رد  مقرغ  اه ، یگناگدنچ  زا  ملان  یم  ادوبعم !

رد ار  دـیحوت  ياـبیز  هوـلج  اـمرف و  نیب  کـی  ار  اـم  نیبود  نامـشچ  تکاـپ ؛ هاـگرد  زا  ریغ  دـنرگن ، یم  همه  هب  منامـشچ  اـهلا ! راـب 
.نک یلجتم  نامدوجو 

رود هدرک و  هراپ  مدوجو  زا  ار  اهنآ  ات  نک  ما  يرای  تسا ؛ هدـنکفا  ناملد  رب  ار  تلفغ  ياه  هدرپ  تعیبط ، ملاع  یناملظ  ياه  باجح 
.مزادنا

مکمک تسا ؛ هتفرگ  دوخ  هرطیـس  رد  ار  مدوجو  هدرک و  ذوفن  متـسوپ  گر و  رد  اه  يدب  تخب  هایـس  ناطیـش  زاس ! هراچ  يادخ  يا 
.مرادن يا  هراچ  تسدقم ، تاذ  هب  هانپ  زج  هک  نک 

.چوپ مچیه و  وت  یب  هک  راذگم  میاهنت  اه ، یسک  یب  يایند  رد  ارم  اراگدرورپ !

.زاس مراپسهر  ندوب  وت  اب  يوس  هب  نک و  میاهر  ندوب  وت  یب  تلفغ  زا  ارم 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر هدیمح  ما /  هداتسیا 

ما هداتسیا 

ییاضر هدیمح 

.متسیا یم 

.روآ لالم  نیگنس و  میاه  سفن  نوچ  نم  راب  تیاهن و  یب  ات  هار  .میآرد  رون  تراسا  هب  ات  مزیرگ  یم  نارگید  زا 

.ساره ياه  هماگنه  رد  ینادرگ  منمیا  هکنآ  دیما  هب  سکره ، هچره و  زا  هدیرب  لد  متسیا ؛ یم 

.دابم غارچ  یب  مهار  اراگدرورپ !

.متسیا یم 

.دچیپ یم  اه  هرانم  اه و  هتسدلگ  رب  ناذا ، يادص 

.ندیسر تسا و  ندوشگ  لاب  ياوه  میاوه 

« هولصلا یلع  یح  : » متسیا یم  اه ، یلوغشم  لد  رابغ  زا  هتسش  ور  تسد و 

رود شیوخ  زا  هظحل  هب  هظحل  .دنا  هدـش  طسبنم  میاه  نایرـش  .دـبوک  یم  ما  هنیـس  رب  نیـشتآ  يا  هکت  .تسین  روبع  يارای  ار  مناوناز 
دیـشروخ هب  ور  ار  میاـه  کـلپ  ندیـسر ، ییانـشور  کـیدزن -  نینچ  نیا  رود و  ناـنچ  نآ  کـیدزن -  شیوخ  لـصا  هب  موش و  یم 

 - توکلم يوس  هب  متسد  توکلم و  زا  یتسد  تسا -  هدوشگ 
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 - توکلم هب  هتسب  لد  توسان و  زا  هدیرب  لد  كالفا ، هب  هتسب  لد  كاخ و  زا  هدیرب  لد  هتسب -  لد  هدیرب و  لد  ما ؛ هداتسیا 

.دنا تسود  دنیآ  شوخ  رطع  زا  راشرس  تاملک ، نیَملاعلا ؛» ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلَا  : » ما هداتسیا 

وناز رون -  لباقم  رد  يا  هرذ  مروایب -  بات  دـیاب  ار  تا  هفقو  یب  تعاط  .تسا  هتفرگ  تدـش  میاه  هنوگ  رایـش  رب  ناراب  ما ؛ هداتـسیا 
.تا يراوگرزب  لباقم  ار  ما  يراسکاخ  ما  هداتفا  كاخ  رب  .ار  ما  یگدنب  تا ، يدنوادخ  يور  هبور  ما  هدز 

! تا یگدنب  هب  نادرگ  مقیال  ثداوح ! موجه  رد  ارم  ییاهنت ، دابم 

« نیِحلاّصلا ِهّللا  ِدابِع  یلَع  انیَلَع َو  ُمالَسلأ  »

مکحم ياـه  هرادـج  يوس  نآ  رد  ارم  تسا ، کـیدزن  هک  يرـشحم  رد  هدـب و  رارق  شیوخ  حـلاص  ناگدـنب  هرمز  رد  ارم  ادـنوادخ !
.هد هانپ  تعافش 

.مشاب تگرزب  شاداپ  راوازس  ات  شخبب  تعاط  قیفوت  ارم 

.دشاب مناج  قامعا  هب  ارم  تسه ، يرفس  رگا  ات  یغارچ  نوچ  زورفارب  نم  رد  ار  تدای  شتآ 

يراهب يوهایه  هزات ، تسا  يزور  يوهایه  راشرس ، تسا  یتعاط  نایاپ  يوهایه  نیا  دیرگ ، یم  ناج  زا  هک  تسا  یسک  يوهایه  نیا 
.نم رد  هتفکش  تسا 

.اه هتسدلگ  اهدبنگ و  رب  هدوشگ  لاب  ما ؛ هداتسیا 

.رت یبآ  نامسآ  تسا ؛ هدش  رت  مارآ  ادص 

«. ...یبَنلا یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئالم  َهّللا َو  َّنِا  »

هداز یقت  هبیط  وت /  حیبست 

وت حیبست 

هداز یقت  هبیط 

.مونش یم  تا  هناخ  ياه  هرانم  زارف  رب  ار  تا  یگرزب  نیشن  لد  يادص 

.تسوت هب  یکیدزن  هناشن  زاورپ ، نیرتزبس 

یم بآ  تلفغ  هچ  ره  رب  كاـخ ، ياـغوغ  رد  هک  هاـگ  نآ  دـنهد و  یم  یهاوگ  وـت  یگناـگی  رب  اهدجـسم  ياـهرجآ  تشخ  تشخ 
.ییام تیاغ  تیاهن و  وت  میهد ، یم  لسغ  قشع  يوضو  اب  ار  ناج  میزیر و 
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.مییوگ یم  ربکا » هللا   » تا یگرزب  هب  میناوخ و  یم  ار  وت  مه  زاب 
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، تارذ دنناد و  یم  ملاع  تادوجوم  مامت  ار  تا  یگناگی  تساتکی .» ادخ   » وگب هک  نامنابز  نهذ و  رد  تسا  يراج  هتـسویپ  وت  مان  و 
.دنتسه وت  يوگ  حیبست 

وت لباقم  رد  دـنراذگ و  یم  كاخ  رب  رـس  وت  لباقم  رد  یکاخ  ياهرکیپ  دـنوش و  یم  زاب  وت  دوصقم  هبعک  هب  ور  زاین ، ياـه  هداـجس 
.دننک یم  هدجس 

ناوت یم  هنیجنگ  مادک  اب  ار  وت  توالت  قیاقد  نیا  تسا و  هدننک  تسم  شیاین ، رون  ییانشور  رد  راهب ، يوب 

!؟ درک ضوع 

؟ تتیمیحر هب  ای  میناوخب  تتینامحر  هب  ار  وت 

كایا دـبعن و  كایا  دـیوج « ؛ یم  يرای  وت  زا  اهنت  نام  جاتحم  هشیمه  ياه  تسد  و  تسوت ! کـلم  رد  يریذـپان  ناـیاپ  شمارآ  هچ 
«. نیعتسن

هزنم : » میناوخ یم  میوش و  یم  مخ  تهاگـشیپ  رد  هک  يا  هظحل  تساـبیز  هچ  .تسا  یتـسه  هاـگیاج  نیرترب  وـت ، هاـگرد  رد  یتـسین 
«. هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  تسوا ؛ نآ  زا  ساپس  نم و  راگدرورپ  ادخ و  تسا 

هب ار  سیدقت  حیبست و  تذل  هک  وا  دشاب ؛ دناوت  یم  وا  زج  يارب  شیاتس  رگم  دشاب !؟ وت  هاگهانپ  هک  تسه  یـسک  وا  زج  رگم  يرآ !
!؟ دریذپ یم  شتمارک  همه  اب  ار  نامزیچان  ياه  تدابع  هک  وا  دناشچ ، یم  شهاگرد  ناگدنب 

لوسر و رب  مینک  یم  مالـس  مه  زاـب  ...هلوـسر » هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا   » هک میهد  یم  یهاوـگ  مه  زاـب 
شتـسرپ و نیرتزیچان  ناشدوجو ، هیاس  رد  دیاش  .دنرت  کیدزن  وا  هب  سکره  زا  هک  ادخ  صلخم  كاپ و  ناگدنب  رب  شا و  هداتـسرف 

.دوش هتفریذپ  نام  یگدنب 

نابز شوخ  هیطع  يراگتسر /  نشور  ياه  هیآ 

يراگتسر نشور  ياه  هیآ 

نابز شوخ  هیطع 

.مدنب یم  تماق  هناصلاخ  یتقو  دنشک  یم  دق  اه  سگرن 

.منک یم  یجه  هناقشاع  ار  قشع  زامن  نشور  ياه  هیآ 

.ندیئاس دوبعم  هر  كاخ  رب  یناشیپ  ما ، هدجس  تسا و  ندرب  كالفا  هب  رس  نم ، عوکر 
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؛ مدـنب لد  زاین  لیخد  هام ، لاله  رب  ات  منک  یم  دـنلب  دوبعم  تواخـس  ینامـسآ  یـسلطا  يوس  هب  ار  دوخ  زاین  تسد  تونق ، ماـگنه  هب 
! دوش اور  متجاح  دیاش 

، زاـمن ار ! تا  یگدـنب  مشاـب  قیـال  رگا  مناد ، یم  وـت  ریقح  هدـنب  ار  نتـشیوخ  هـک  تـسور  نآ  زا  مناوـخ ، یم  زاـمن  رگا  اراـگدورپ !
.تسا نم  يراگتسر 

.درب یم  نامسآ  هب  ما  هداجس  زا  ارم  مزامن ، زبس  حور 

«. نیملاعلا بر  هللا  دمحلا  »

.راگتسر زامن ، اب  يدنادرگ و  هزیکاپ  وضو  اب  ارم  هک  مرازگ  ساپس 

«. دحا هللا  وه  لق  »

«. دحا هللا   » يا و  نیملاعلا » بر   » يا میوج ، یم  میسن  زبس  روضح  رد  سای و  كاپ  رطع  رد  ار  وت  اتمه ! یب  هناگی  يا 

«. هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  »

.ییارچ نوچ و  چیه  یب  ترما ، لباقم  رد  مروآ  یم  دورف  میظعت  رس  نیرت ! كاپ  يا 

تسوت و نآ  زا  شیاتـس  هک  يا  هبترمدـنلب ، يا  بایرد  ارم  میاس ، یم  وت  هاگرد  كاخ  هب  یناشیپ  هدـمحب .» یلعـألا و  یبر  ناحبـس  »
! ینآ راوازس  هک  ییوت  اهنت 

يراگتـسر يوس  هب  موش  تیادـه  اـت  يداتـسرف  نم  يوس  هب  اـیوگ  نشور و  ياـه  هیآ  اـب  ار  وا  هک  وت  لوـسر  رب  مالـس  اراـگدرورپ !
! تا هنادواج 

! دنشخرد یم  ایند  کیرات  بش  رد  ینشور  ناگراتس  نوچ  هک  وت  حلاص  ناگدنب  رب  مالس 

! دنراد ار  تتمحر  تفوطع و  یگتسیاش  هک  یناگدنب  مامت  رب  ادخ  تمحر  مالس و 

«. هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  »

يدوج مظعا  وت /  دای 

وت دای 

يدوج مظعا 

تنامشچ ربا  يراپسب و  شناتسآ  رب  رس  هک  یهاوخ  یم  ینمأم  يا و  هتسخ  یلیخ  .یشیدنیب  ینک و  رکف  هک  ینآ  زا  رت  هتـسخ  یهاگ 
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.يرذگب ماحدزارپ  رذگ  نیا  زا  يریگب و  ار  شتسد  ای  يرابب ؛ يراشفب و  ار 
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! اراگدرورپ

«. دُونََکل ِهبَِرل  َناْسنِْالا  َّنِا   » هک یتسار  هب 

.دنرترازگرکش تسا ، رتزیچان  رایسب  ناشیرادروخرب  هک  اهنآ  یلو  ملان ؛ یم  متسه و  هکنیا  زا  مراسمرش  هچ  هآ ،

.تا یگرزب  هب  تمیاتس  یم  نیرت ! گرزب  نیرتهب و  يا 

تونق زا  يزاـن  مشوـنن و  وـت  ياـنمت  زا م-ي  يا  هعرج  رگا  میاـهدرد ! ياود  يا  رورـس ، گرزب و  يا  رـصح ، دـح و  یب  تمرک  يا 
.متسین شیب  يا  هدرم  هاگ  نآ  مباین ، تنابرهم  شوغآ  زا  یشوغآ  تزیربل و  ناتشگنارس  زا  يرهم  مرپسن و  تناتسد  هب  مناتسد 

.تمرک هاقناخ  زینک  مشاب و  ترهمرپ  ناتسد  یگشیمه  يادگ  مهاوخ  یم 

؟ يزاغآ ره  همشچرس  هک  تمناوخب  زاغآ  نیمادک  هب  وگب  سپ 

! رون همه  يا 

! ناراب رد  رون  منرت  تسابیز  هچ  منآ ، رب  منآ و  هداز  هک  يرون 

.دیاین رصح  رد  دیاشن و  فصو  هب  هک  رادقم  نآ  تمیاتس ؛ یم 

هک تسه  ادخ  مسا  هب  یـسک  مناد  یم  یلو  ادیپ ؛ هیفاق  مادـک  رد  يدـش و  زاغآ  لزغ  مادـک  زا  مناد  یمن  .سک  یب  ممامتان و  وت  یب 
.دنک شعترم  ار  ما  یتوص  ياهرات  مامت  ات  مونشب  مه  زاب  مونشب و  ار  نآ  ات  منک  دایرف  ار  مدوخ  مامت  دهاوخ  یم  ملد 

یمنرد ارم  یکاخ  ياه  هظحل  دشخب و  یم  تدـش  ار  مبلق  ياه  هظحل  كات  کیت  وت ، اب  زاین  زار و  نامز  ندیـسرارف  هک  منک  هچ  هآ ،
.دنبای
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یناخ میرک  هزمح  دنزجاع /  یلع  فیصوت  زا  مه  اه  هژاو 

دنزجاع یلع  فیصوت  زا  مه  اه  هژاو 

یناخ میرک  هزمح 

مروآ و مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتـسآ  هب  ور  مهاوخ  یم  تاجانم ، نیا  اب  : » یحیـسم فورعم  بیدا  رعاش و  یناّتک ، نامیلس 
تقد هب  تسین و  بارحم  هب  ندـمآرد  زا  رت  تمرح  مک  يو ، ناتـسآ  هب  ندـمآرد  هک  مناد  یم  لاـح  نیمه  رد  مـنک و  زاـغآ  نـخس 

، تمظعاب هرهچ  نیا  زا  ناوتب  تاملک ، اب  تسا  راوشد  رایسب  هک  مهاگآ 

یناعم و نآ  فیـصوت  یلو  دروآرد ، شیامن  هب  ناوت  یم  یناـسآ  هب  ار  یـضراع  تاـیعقاو  اـه و  لکـش  اریز  درک ؛ ناـیامن  يریوصت 
.تسا نکممریغ  هاگ  راوشد و  سب  دراد ، رارق  یضراع  تایعقاو  سپ  رد  هک  اه  شقن  اه و  گنر 

ریوـصت و لاـجم  ار  نخـس  ور  نیازا  تسا ؛ یـضراع  ياـه  تـیعقاو  نآ  زا  شیب  مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  يوـنعم  تـقیقح 
ات دنیآ  یم  ایند  هب  مدرم  تسا ؛ هدماین  ایند  هب  يداع  مدرم  دننام  وا  .تسا  ناوتان  وا  یناعم  هب  یسرتسد  زا  هک  ارچ  تسین ؛ وا  فیصوت 

یمرب رد  ار  اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  دنـشکرب و  ناهج  زا  تخر  ریدقت ، مکح  هب  سپـس  دنروآرب و  کیاکی  ار  یناویح  یگدنز  ياهزاین 
وا تشذگرد ، ایند  زا  نوچ  دربب و  نایم  زا  ار  ایند  هک  دمآرد  ایند  هب  نانچ  مالسلا  هیلع  یلع  نکیل  .تسا  یـشومارف  زا  یجوم  دریگ ،

.دنارذگرد ار  ایند  هکلب  تشذگنرد ؛ شدوخ  ور ، نیازا  .دنامب  ياج  رب 

هب نتخادرپ  ياج  هب  هک  دوب  دـهاوخ  يرازبا  دـهد ، شیامن  روگ  ات  هراوهگ  هدودـحم  رد  ار  وا  هک  دوش  هدنـسب  نیدـب  نخـس  هاگره 
.تسا هتخادرپ  ینوریب  ياه  هولج  رهاظ و  هب  نطاب ،
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.تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  نطاب ، رهاظ و  نایم  قرف 

نآ زا  ریغ  دیـسر ، تداهـش  هب  هفوک  رد  سپـس  درک و  یگدنز  لاس  تصـش  دـمآ و  ایند  هب  هکم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  يرآ !
 . ...تسا هدیدن  دوخ  هب  ار  نفک  یگدوسرف  تسا و  هدنز  زونه  نرق ، هدراهچ  تشذگ  اب  دـیدرونرد و  ار  اه  نیمزرـس  هک  تسا  یلع 
رب اـهنآ  ياـه  هتـشون  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یناـمرهق  دـنزادرپ و  وا  فـصو  هب  شیوـخ  ملق  اـب  دـنچره  وـج ، تقیقح  نازادرپ  نخس 

تـسا یعون  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا ؛ زیچان  رایـسب  يو  ینامرهق  تقیقح  ربارب  رد  زاب  دـیآ ، قئاف  يا  هناسفا  ناناولهپ  ینامرهق 
.دجنگ یمن  زگره  نازادرپ ، نخس  تارابع  تاملک و  رد  هک 

نخـس زج  دراد ، روصحم  نامز  ناکم و  رد  ار  وا  هک  دوش  هتفگ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ینخـس  ره  هک  تساجنیا  زا 
(1) «. درادن دوخ  رد  ار  یناعم  حور  تیفرظ  هک  هدرم  دودحم و  یظافلا  مه  نآ  دوب ؛ دهاوخن  مه  رانک  اه  هژاو  ندروآ  يزادرپ و 

ییاضر هدیمح  دهاوخ /  یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  خیرات ،

دهاوخ یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  خیرات ،

ییاضر هدیمح 

.دشک یم  شود  هب  ار  تیاه  ماگ  یتقو  هچوک  دیشروخ ؛ زا  دوش  یم  راشرس 

.دراد همادا  دیشروخ  ات  تیاه  ماگ  در  يا و  هتفر  وت 

.تسا رظتنم  زونه  هچوک 

.دراب یم  كاخ  راوید  رد و  زا  تواقش 

.تسا هدوشگ  ناهد  خیرات ، ِکیرات  رکیپ  رد  یساپسان  نیکرچ  مخز 

.تسا هدیچیپ  مهرد  كاخ ، یتسین و 

.ما هتسب  خی  میاه  ناوختسا  مامتاب  یتسین و 

.تلادع هب  دروآرب  دایرف  ات  تسین  یقاب  یناهد  یتسین و 

.شرع رب  يا  هدز  هیکت  اما  یتسین ؛

.تس یقاب  تهاگن  اهرد ، مامت  هناتسآ  رب 
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.دنکآ یم  امرخ  نان و  راشرس  يوب  زا  ار  رهش  هدولآ  باوخ  ياه  بش  همین  تیاه ، ماگ  يادص  اما  یتسین ؛

یم راـظتنا  ار  تا  هناردـپ  ناـبرهم و  ياـه  تسد  رظتنم ، ییاـه  مشچ  نزور ، ره  تشپ  رد ، ره  تشپ  راوید ، ره  تشپ  زونه  یتـسین و 
.دشک

.دفاکش یم  ار  تملظ  شوماخ  هراتس و  یب  ياه  بش  تریشمش  قرب  نانچمه  یتسین و 

.تسا شیپ  زا  رت  نازورف  نم  رد  تدای  نشور  غارچ  اما  یتسین ؛

؛ مسیون یم  میارـس و  یم  شیوخ ، مهف  روخ  رد  هک  نانچ  راوازـس ؛ ار  وت  هک  نانچ  هن  ار  وت  مناوخ ؛ یم  مان  هب  ار  وت  زونه  اما  یتسین ؛
.تشاد دهاوخن  ار  تدوجو  قامعا  نتخانش  يارای  یسک  هاگ  چیه  هک  ییوت 

! درمربا

.تسش دهاوخ  تملظ  یهوبنا  زا  ایرد  ایرد  ار  كاخ  هک  تسوت  دای  شورخ 

.تسین یهار  وت  تینارون  هب  زین  ار  دیشروخ  رون ! رغاس  زا  راشرس  درم ، هوک 

يولگ زا  دـشوج  یم  وت  ياـهدرد  زونه  .ترپ  لاـب و  درد  دوب ؛ وت  درد  كاـخ ، .تساوخ  یم  شیوـخ  ریـسا  ار  وـت  كاـخ ، هدوـهیب 
.هاچ هتخادگ 

.دراد ار  وت  ینالوط  تاجانم  يوب  ناتسلخن  زونه 

.ار وت  اب  ینکش  نامیپ  ترسح  هودنا و  دبوک  یم  هنیس  رب  هفوک  زونه 

! ناهراو میخژد  یهایس  نیا  زا  ار  كاخ  بایرد ؛ ار  كاخ  تسا ، هدشن  رت  ظیلغ  بش  ات 

 ... ! سوسفا زورما  میتخانش و  یمن  بوخ  ار  وت  زورید 

؟ دنارتسگ یم  ار  تلادع  دفاکش و  یم  ار  بش  شوپ ، هدیپس  مادک  تسد  رد  وت  راقفلاوذ  ادرف 

.ددرگ یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  لابند  خیرات  زونه 

یمرخ هفطاع  وت /  ذفان  هاگن 

وت ذفان  هاگن 

یمرخ هفطاع 
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قشع و ياه  کشا  دنازرل و  یم  ار  تنایعیش  ياه  لد  نرق ، هدراهچ  زا  سپ  زونه  هک  دوب  يرـس  هچ  تذفان  هاگن  قمع  رد  مناد  یمن 
ار ناشتدارا 

دنوادخ ار  وت  تبحم  مناد  یمن  .دزاس  یم  يراج 
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.دزادگ یم  ار  ناشقاتشم  ياه  هنیس  شا ، یگزات  ترارح و  زونه  هک  تشرس  تنابحم  كاپ  ریمض  رد  ملق  نیمادکاب 

.تسا دنوادخ  كاپ  تاذ  هب  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  قشع  تقیقح  تسادخ و  لوسر  یتسود  وت ، تبحم  تقیقح 

هک ره  (1) ؛ ...ینَـضَغبا دقف  ایلع  َضَْغبا  نَم  و  ِینَّبَحَأ ، ْدَقَف  ایّلَع  َّبَحَأ  ْنَم  : » دومرف وکین  هچ  قداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يرآ ،
« ...هدیزرو ضغب  نم  هب  دزرو ، ضغب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

ار تا  ییاروام  صیاصخ  زا  دـُعب  مادـک  مناد  یمن  مهد ، ياـج  مهاـگن  کـچوک  باـق  رد  تتمظع  ماـمت  اـب  ار  وت  مهاوخ  یم  یتقو 
.میاتسب ار  تدوجو  دنلب  بتارم  زا  کی  مادک  منک و  فیصوت 

ناـج قمع  اـب  ار  وا  تلاـسر  تقیقح  هک  يدوب  یـسک  لوا  وت  دوـب ، یلاـخ  هللا » لوـسر  ادـمحم  نا  دهـشا   » ياوآ زا  نیمز  هک  يزور 
.يدش هّللا » لوسر  عم  َمَلسا  نَم  لّوا   » قادصم یتفریذپ و 

یب و َنَمآ  نَم  لّوا  َتنا  : » دومرف نیملاعلل  همحر  تنامیا ، ماقم  فصو  رد  هکنیا  زا  رتالاب  يراختفا  هچ  و 

(2)؛ ...نینمؤملا ُبوسعی  َتنا  و  لطابلا ، َّقحلا و  َْنَیب  ُقِرَُفی  يذَّلا  ُقوراف  َتنَأ  َرَبْکَألا َو  قیدّصلا  َْتنَأ  َو  همایقلا ، َموَی  ینُِحفاُصی  نَم  لّوا 
ربکا و قیدص  ییوت  دـهد و  یم  نم  هب  تسد  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  ییوت  دروآ ، نامیا  نم  هب  هک  یـسک  نیتسخن  ییوت 

«. نانمؤم هاگهانپ  ییوت  دنک و  یم  ادج  ار  لطاب  قح و  نایم  هک  یسک  ییوت 

.درذـگ یم  ترادـم  قح  راـقفلاوذ  ياـنحنا  زا  تسرد  تلادـع ، نشور  ریـسم  دوش و  یم  لـطاب  قـح و  خزرب  تریـشمش  قرب  يرآ ،
عیمج هک  یهاگن  تسا ؛ هتخومآ  وت  كاپ  هاگن  زا  هک  تسا  یگدنز  سرد  رادـماو  دـبا  ات  تیناسنا  تفرگ و  وربآ  وت  مان  اب  تلادـع ،

تبرغ و نیع  رد  توکـس  تموکح ، ماقم  رد  یگداس  تردـق ، لامک  رد  قشع  تعاجـش ، تیاهن  رد  تفأر  ینابرهم و  دوب ؛ دادـضا 
.تیناقح دوجو  اب  تیمولظم 

، تا هبذاج  اب  .دوش  یم  ناگدـنب  نامیا  شجنـس  رایعم  تضغب  بح و  هک  ناـنچ  نآ  دوب ؛ هعفاد  هبذاـج و  زا  جاوم  ییاـیرد  تهاـگن ،
.دننکش یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اهربیخ  تا  يردیح  هعفاد  اب  دنک و  یم  لگ  قشع  شتآ 
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حور ازفا و  ناج  مالک  تسا و  يراج  میاه  نایرش  رد  ینـشور  قیمع و  رون  نوچ  هراومه  وت  دای  شوپزبس ! يالوم  يا  درم ، رویغ  يا 
.دنک یم  ما  یهارمه  مدق  هب  مدق  نشور ، یغارچ  نوچ  تا  شخب 

.تسا نآ  رت  هتسیاش  هک  مشاب  نانچ  وت  دای  اب  مناوت  یم  هک  مناد  یم 

نابز شوخ  هیطع  تسوت /  نویدم  خیرات 

تسوت نویدم  خیرات 

نابز شوخ  هیطع 

.دنکشب وت  دنمتواخس  نابرهم و  ناتسد  اب  شا  یمیتی  توکس  ات  هداتسیا  یکدوک  زاب ، همین  رد  ره  تشپ  زونه 

.دوب ادیپ  روضح  تهاگن  رد  .ناراب  يوب  تشاد ، نامیا  يوب  وت  ياه  تسد 

يا هیآ  اهنت  ناراب  تسوت و  يراوتـسا  هدنمرـش  هوک ، .امرخ  يوب  دـمآ ، یم  نان  يوب  هفوک ، هدز  بش  ياه  هچوک  رب  وت  ياپ  ياج  زا 
.وت تواخس  تفاطل و  زا  تسا 

زا رثوک  يراج  ییوگ  هک  تسوت  ياه  هناـش  رب  هداد  هیکت  توربج ، هدـینادرگ و  ردـقم  اـه  نامـسآ  رد  ار  وت  كاـپ  يزور  دـنوادخ 
.دنک یم  ادیپ  همادا  كالفا  رد  دوش و  یم  زاغآ  وت  نامشچ 

هار رد  نتفگ  نخـس  تقو  رد  ناگدـننک و  تدابع  نیرتهب  یگدـنب ، تدابع و  ماگنه  رد  هک  تسوت  نویدـم  خـیرات  درم ! گرزب  يا 
نوچ تهوکشاب  دنمـشزرا و  نانخـس  .يدوب  صاخـشا  نیرت  كاب  یب  نمـشد ، زا  يریگولج  نامز  رد  ناگدنیوگ و  نیرتوکین  قح ،
هچوک سپ  هچوک  رب  هدنبات  يدیـشروخ  نوچ  تراتفگ  نشور  ياه  هیآ  دوب و  دـهاوخ  تناوریپ  ناقـشاع و  هار  غارچ  یتغالب ، جـهن 

.دشاپ یم  الط  نامیاه  لد  هدز  خی  کیرات و  ياه 

تیب ود  نیگنـس  مغ  یتقو  تساـناوخ ! تا  یناـشیپ  نشور  يادـنلب  رب  ییاـهنت  درد و  رمع  کـی  طـخ  هک  یکین  ییاـهر و  ربمغیپ  يا 
هفوک ياه  بش  دوبک  ضغب  ریز  رد  هک  شاب  مه  هتخوس  ياـه  لـخن  رکف  ینک ، یم  یلاـخ  هاـچ  روبـص  لد  رد  هنوراو  ار  تنامـشچ 

.دننکش یم  دننک و  یم  مخ  رمک 

نیا نالاقن  تسـش و  دهاوخن  ار  تدنلب  مان  هلق  زگره  نامز ، دـنام و  دـهاوخ  دـیواج  وت  ضحم  تقیقح  خـیرات ! هشیمه  هروطـسا  يا 
.دنیوگ یم  دعب  ياه  لسن  يارب  دوخ  ياه  هصق  رد  ار  وت  موق ، ره  هدنز  ياه  خیرات  نیهب 

تمناوت رـشب  هن   » هک مسق  راشبآ  نشور  كاپ و  يادـنلب  هب  تهودـنا ! ماش ، دوبک  تیورین و  هوک ، ناوت  ترهم ؛ مدحبـص ، مالـس  يا 
«. ار یتف  کلم ال  هش  ممان  هچ  مریحتم  تفگ  تمناوت  ادخ  هن  دناوخ ،
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ییاضر ناراب  تقیقح /  ِهارهاش 

تقیقح ِهارهاش 

ییاضر ناراب 

! ریما

: دسر یم  شوگ  هب  ریدغ  زا  وت  مالک  یقیسوم  زونه  هک  دیوگن  وت  زا  هنوگچ  ایند 

، میوا قیرط  ادخ و  لیبس  ادخ ، طارص  نم  »

، مخزود تشهب و  هدننک  میسقت  نم 

، مناراکهبت ناکین و  رب  ادخ  تجح 

(1)« ...مراونا رون  نم 

! الوم

تمکح ملع و  هک  دوب  وا  مه  و  هدحاو » هرجش  نم  یلع  انا و   » هک ار  لوسر  مالک  خیرات ، تسا  هدربن  دای  زا 

.دراذگ هعیدو  هب  وت  رد  ار 

«. ...یمد ْنِم  َکمَد  یمَْحل َو  ْنِم  َکُمَْحل  ِیثراو  ِیّیصَو َو  ِیخَا َو  َْتنَا   » لیصا يانعم  ییوت  يرآ ،

؟ ار دمحم  يردارب  دشاب  راوازس  هک  وت  زج  تسیک 

«. نیتملا هللا  لبح   » ییوت هک  ار  لوسر  ِتلاسر  دریگ  شود  رب  هک  تسیک 

« ...يدَْعب َنُونِمْؤُْملا  ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  ای  ْتنَا  الَْول  : » دروآرب گناب  هک  دمحم  تشاد  قح 

؟ ایند لها  ِرس  رب  تتیالو  دنکفا  یمن  هیاس  يدوبن و  رگا  دمحم  ِنید  رب  تشذگ  یم  هچ 

.لهج تلالض  زا  درک  نامیانیب  هک  دوب  وت  ِتیاده  رون 

.یکیرات ِتیاهن  یب  ِهوبنا  میا و  هدنام  ام  رگید  راب  نونکا  و 

.ار وت  مشچ  يانشور  دشک  یم  راظتنا  هک  نامناج  ِغورف  یب  ِنامشچ  میا و  هدنام  ام 
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! دوعوم هب  ماجنا  دریگ و  یم  وت  زا  زاغآ  هک  ار  تقیقح  ِهارهاش  نآ  هد  نامناشن  سپ 

! وت رثوک  لالز  زا  مینام  هنشت  هک  دابم  هد ؛ نامیرای 

! مشاب وت  قح  تیالو  راسمرش  هک  ینیب  نامنایخزود  فص  رد  دابم 

 ! الوم دابم 
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لاصو دهش 

يدمحم سابع  میهاربا / ! وش ، دنلب 

! میهاربا وش ، دنلب 

يدمحم سابع 

! میهاربا وش  دنلب 

.مینک عمج  ناتمادک  مناد  یمن  نونجم » هریزج   » زا ار  اه  لیعامسا  هتخوس  هرجنح  ات  وش  دنلب 

.بآ زا  هدروآرب  رس  ياه  ین  يوب  ای  تساه  هرجنح  تبرغ  يوب  نیا  مناد  یمن 

.دیآ یم  الاب  دراد  مک  مک  بآ  میهاربا ! وش  دنلب 

.دوش قرغ  باتفآ  ات  هدنامن  يزیچ 

.هدرک روانش  بآ  رب  یتسد  مادک  ار  یمخز  یهام  همه  نیا  مناد  یمن 

ینیگنـس دـیاش  تفیک ، هشوگ  يدرـشف  یم  يدز و  یم  ات  ار  ترمع  هتفر  ياهراهب  هک  ار  يزور  نامه  تسه  تدای  زونه  مناد  یمن 
.دمهفب رتشیب  لاس  نآ  راگدنام  هشیمه  ناتسمز  نیگنس  فرب  ار  تیاپ  در 

.يدوب هدرواین  تدوخ  اب  ار  تفیک  یتح  یتشگرب ؛ دعب  لاس  زیئاپ 

.دوب هدش  رت  یکاخ  تا  یکاخ  ياه  سابل 

.داد یم  ار  اهایرد  نیرترود  يوب  تسیخ ، زونه  ياهوم  هک  يدوب  هتفر  هسوک  مادک  راکش  هب  مناد  یمن 

.يدنبب ار  تیاه  نیتوپ  دنب  يدوب  هدرکن  تقو  یتح  هک  درک  یم  تیادص  يرفسمه  یب  هداج  مادک 

.يدوب هتشاذگ  اج  ترس  هدرواین  همین  رد  ار  تا  یگلاس  هدفه  مامت  اما  یتشگرب ؛ یتفر و  هک  يزور  نآ  زا  رت  فسوی  یتشگرب ؛

! داد یم  ار  رهشمرخ  رس  یب  ياه  لخن  يوب  تا  ییامرخ  ياهوم  ردقچ 
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ییاه تسد  كرت  هک  نانچمه  دیمهفن ؛ ار  تگنگ  ردپ  ياه  مشچ  یناراب  هجهل  سک  چیه  وت  زا  دـعب  میهاربا ! میهاربا ، میهاربا ، هآ ،
.دنَاُرپ هزات  فلع  يوب  زا  هک  ار 

.دنشک یم  لِک  یبرع  هجهل  هب  ار  تندمآ  اتسور ، یلگ  ياهراوید  مامت  هک  وش  دنلب  میهاربا ! وش  دنلب 

؟ تسا هتسشن  تتوبات  بل  هدوشگ ، شوغآ  یسورعون  ره  زا  رت  ناوج  دیشروخ ، ینیب  یمن  رگم  وش ! دنلب 

لگ يوب  ات  دیآ  یم  دنک ؛ اه »  » دراشفب و تسد  رد  ار  تا  هدز  خـی  ياه  تسد  ات  دـیآ  یم  زاوشیپ  هب  دراد  تردام  میهاربا ! وش  دـنلب 
.ار شیاه  مغ  يایرد  دنک  دور  دور  دنک و  ریزارس  تا  هنیس  رب  راشبآ  نوچمه  شکشا  ياهدور  اب  ار  يدمحم  ياه 

.ار شا  ییاهنت  دور  یم  هار  تردام  دیفس  ناوسیگ  رب  لیئربج  هک  نیبب  میهاربا ! وش  دنلب 

ناشن همه  هب  ار  تندـمآ  ياپدر  دـهاوخ  یم  هک  ار  لاسما  فرب  نیلوا  ییاـشامت  ياـه  هناد  نک  اـشامت  وش و  دـنلب  میهاربا ! وش  دـنلب 
.دهد

یسوط اروح  ینامسآ / 

ینامسآ

یسوط اروح 

.ینک یم  تروضح  زیوالد  رطع  شوهدم  ارم  یچیپ و  یم  داب  يوهایه  رد 

.ددرگن وحم  شرطاخ  زا  مدآ  نیتسخن  هناخ  ات  یهد  یم  ار  تشهب  تفاطل  اه ، گربلگ  ریرح  رد 

.ییوا رد  انف  هک  ینیزگ  یمنرب  يدوصقم  وا  زج  هدیرب و  رس  ار  رورغ  قشع ، غیت  اب  یهاوخ ، تعفنم  هبل  رب 

.يدرک یم  هلوره  دوصقم ، طارص  رد  هک  ار  یپایپ  ياه  ندیود  همه  نآ  دنا  هتسخ  تیاه  ماگ 

.يدوب ناشیاهدرد  دنمدرد  يدید و  یم  نانآ  زا  ار  دوخ  دوخ و  زا  ار  قلخ  هک  دنتمدخ  هتسب  هنیپ  تناتسد ،

وا اب  زاین  زار و  نامهیم  حبـص ، ات  هک  ار  یهلا  رهم  هرفـس  رب  یقـشاع  يایحا  ياه  بش  دـنا ؛ هدـش  کشا  ناشوج  همـشچ  تنامـشچ ،
.يدوب

هچقودنـص رد  تا  یکاخ  دبلاک  اب  هک  ار  هدینـشان  هتفگان و  ياهدرد  همه  نآ  تسا ؛ یندوشگان  خـلت و  ياه  هدـقع  ناشفـشتآ  تلد 
.يدرک ناهن  نیمز 

، ناگتشرف زا  رترب  شرع ، ات  ار  وت  تزاورپ  ياه  لاب  هک  يا  يداد ؟ زاورپ  تیاهن ، یب  نیمادک  هب  ار  تا  یناهن  ياهزار  وگم و  رارـسا 
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! يا هتشگ  راوس  تداعس  يامه  رب  دنا و  هداد  جوا 
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.دنتشون تیارب  خرس  طخ  هب  دروخ و  مقر  نوخ  ياضما  هب  هک  وکین  تشونرس  نیا  اب  بآم ؛» ُنْسُح  مهل و  یبوط  »

! تسا کچوک  وت  یگرزب  ربارب  رد  نم  نیمزرس  ردقچ  نم ! يایند  خرس  هلال 

يادـنلب كرد  زا  مراوتـسا  ياه  هوک  ماـمت  دـسر و  یمن  وت  حور  نوگلین  دـبنگ  تعـسو  هب  منامـسآ  ماـمت  ینامـسآ ! تریـس  یتشهب 
.دنزجاع وت  تماقتسا 

ار دوخ  يدـنارذگ و  یم  سنا  لفحم  رب  هتخوس  ياه  لاب  اب  ار  تیاه  هیناث  هک  تفگ  یم  هچ  وت  اب  قشع ، غیت  شیاین ! زان و  كرپاـش 
؟ يدرک رای  رادید  يادف 

یکاخ تاقلعت  همه  زا  میسن ، زا  رترابکبس  هک  يدوب  هدیزگرب  ار  ینایـشآ  هچ  تا  ینامـسآ  زاورپ  رد  تشهب ! غاب  لابکبـس  كدصاق 
؟ يدیهر

! نیرت ینامسآ  يا  بایرد ، ارم 

ییاضر هدیمح  تسوت /  رظتنم  نامسآ ،

تسوت رظتنم  نامسآ ،

ییاضر هدیمح 

.جوم رد  جوم  تسا ، هدش  ایرد  تیور  هبور  اهزیرکاخ  نیرخآ 

تیاه لاب  يا و  هتخود  مشچ  نامسآ  ياه  یمراط  رب  زونه  وت  دنا و  هدش  رتوبک  تنامزر  مه  .ضحم  يراشرـس  نیا  هب  يا  هدرپس  نت 
.دنا هتسکش 

 . ...ترادخرچ یلدنص  يادص  دخرچ و  یم  رادم  یب  ترس  دنا ، هدش  هراتس  تیاه  مخز 

؛ ینک یم  لابند  بورغ  رد  ار  تدنب  یناشیپ  همادا  يا ! هدرک  توکـس  شیوخ  رد  قیمع  ردقچ  .دـچیپ  یم  ترـس  رد  هلولگ  يادـص 
.دنک یم  رپرپ  ار  تلد  قفش 

اج گنج  ياه  بش  اهزور و  يال  هبال  هک  تیاه  مشچ  اهرگنـس و  هرطاخ  ییوت و  .تسا  هتخیر  مهرد  ار  كـالفا  نارگاـینخ  تسفن 
.تسا هدنام 

کلپ .دشک  یم  لابند  هب  اجکان  ات  ار  وت  ترادخرچ  یلدنـص  نانچمه  يا و  هدرب  دای  زا  ار  تیفاع  زورما ، ياه  هچقات  رب  تساه  لاس 
.دننیمز بوشآ  ْباوخ  تیاه 

 -. ینز یم  هناوجرپرپ  نازخ -  رد  یتسد  يراد و  راهب  رد  یتسد 
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.يا هدرک  شومارف  ار  تیاه  ماگ  نیرخآ  .دزغل  یم  تناتشگنا  نیب  هناد  هناد  حیبست ، .يروآ  یم  رطاخ  هب  ار  تنامزر  مه  مان  زونه 

.دسانش یمن  كاخ  ار  تیاه  مشچ  رگید  زورما  .دنا  هداد  همادا  دیشروخ  ات  ار  شیوخ  در  همادا  تیاه ، نیتوپ 

.ار زورما  يدنب  یم  مشچ  ار و  زورید  يرگن  یم  قیمع  تسوت ، هاگن  نادرگ  هنیآ  نامسآ ،

.ریگنیمز رگید  یمین  تسا و  هدرک  زاورپ  گنهآ  وت  زا  یمین  .تسین  شیوخ  زا  زیرگ  ناوت  ار  وت 

.روبع هب  هتشغآ  تسفن  ینک -  یم  رکف  نامسآ  هب  تسا -  نطو  زا  رود  زیگنا  مغ  ناکواکچ  یمخز  زاوآ  تیولگ 

.دوش یم  رت  گنررپ  تتارطاخ  اما  دنز ، یم  رتدیدش  ناراب  تیاه ، کلپ  تشپ  ینک ؛ یم  رورم  ار  تتارطاخ 

رد وت  دزیر و  یم  ورف  وت  رد  هرطق  هرطق  دیـشروخ ، .دوـش  یم  کـشخ  تیوـلگ  .يا  هتـشاذگ  اـج  زیرکاـخ  نیرخآ  يور  ار  تکـالپ 
.رون زا  يروشنم 

.يا هداتسیا  اپ  يور  ینک  یم  سح  .دنهد  یم  هفوکش  تیاه  مخز  .يا  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

؛ يا هدوشگ  ار  تیاه  لاـب  درد ، زا  یناـشن  چـیه  یب  يا ، هدرپس  لایـس  یناـیرج  هب  ار  تنت  .يا  هتـشاذگ  اـج  ار  ترادـخرچ  یلدـنص 
ات ار  وت  تخرس ، دنبرس  .یشک  یم  تسد  تسا  هدرتسگ  هک  تا  یناشیپ  يالاب  نامسآ  هب  .دود  یم  تیاه  لاب  رد  ندش  رتوبک  ریسکا 

.دهاوخ یم  رتوبک  ار  وت  زیرکاخ ، نیرخآ  .تسوت  رظتنم  نامسآ  .دنا  هدوشگ  شوغآ  تنامزر  مه  .درب  یم  شیپ  قفش 

يریما نیسح  تداهش /  ناریگبالگ 

تداهش ناریگبالگ 

يریما نیسح 

رواب رب  ار  شرعـش  سپ ، نآ  زا  دـش ؛ رتسکاـخ  تخوس و  شباـتک  بش  کـی  دورـس ، تداهـش  بلاـق  رد  يرعـش  هک  يرعاـش  نیلوا 
.دنربن شتمینغ  هب  اه  هنایروم  ات  درک  سیون  كاپ  مدآ  نادنزرف 

.دنک میدقت  راهب  يوناب  هب  ار  قشع  ياونین  ات  دوب  هدیشون  هعرجال  ار  نابیرغ  ماش  يادص  دز ، ین  هک  یبرطم  نیلوا 
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.دننک یم  هیرگ  اه  هتشرف  دنبوک و  یم  ياپ  اه  هناورپ  دنام ، یم  ین  فد و  ِحلص  گنج و  لثم  تداهش ، زا  دعب  ياه  بش 

.تخوس دیاب  عمش ، ردام  هدارا  مارتحا  هب  دیدنخ و  دیاب  ار  اه  هژاو  هیرگ  يادص  .دسیون  یم  زمرق  طخ  هب  ار  شیاه  همان  عمش ، ردام 

نوزحم نیمز ، تس و  يزوریپ  تسم  دیهـش ، دـندنخ ؛ یم  اه  هلمج  دـنیرگ و  یم  اه  هژاو  دـسیون ، یم  هماـن  تیـصو  يدیهـش  یتقو 
.نتخوس

ياه هزیاج  مامت  درک و  فینصت  ار  تعیبط  یمخز  تشهب  ناوت  یم  دوش ، اون  مه  یشحو  ياه  هلال  يادص  اب  یتقو  هتخوس  ندب  يوب 
.تفرگ ار  يزادگ  قشاع 

.دنناوخ یم  هضور  قشاع ، ياهزاوآ  همه  دنریگ و  یم  توکس  هزور  هتسکش ، ياهزاس  همه  دوش ، یم  دیهش  یفد  یتقو 

«! تمالس یم  مخ  رس   » دنسیون یم  خرس  طخ  اب  دنشک و  یم  هایس  هچراپ  ار  هناخیم  رد  دنکش ، یم  ییوبس  یتقو 

ار ناور  رطع ، نیا   » .تسا تیالو  رطع  دوش ، یم  هتفرگ  دیهـش  قیاقـش  زا  هک  يرطع  .تسا  قیاقـش  ناریگبالگ  دنخرـس و  اـه  تشد 
«. تسا لطاب  يزامن  ره  رطع ، نیا  نودب  .دنک  وبشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  تسا  بجاو  رازگزامن  رب  دنک و  یم  رطعم 

نابز شوخ  هیطع  خرس /  چوک 

خرس چوک 

نابز شوخ  هیطع 

هب میارس  مناوت  یم  تیب  مادک  اب  عرصم ، مادک  اب  مسیونب ؛ مناوت  یم  هلمج  مادک  اب  هملک ، مادک  اب  بورغ ، راید  زا  ار  وت  خرـس  چوک 
!؟ ار نمچ  نایم  رد  هچنغ  کی  نتسشن  نوخ 

، كاخ زارف  رب  ار  تتماق  دنلب  ورس  هیاس  نما  میرح  تداهـش ، باتفآ  دندرک و  نیمز  رب  شقن  ار  هلال  نمـشد ، هنیک  ياه  هلولگ  یتقو 
! وت هب  ملاب و  یم  دوخ  هب  منک و  یم  شمارآ  ساسحا  ردقچ  فیطل ، تعسو  نیا  رد  نم  دنک و  یم  ربارب  نیدنچ 

يرگید ياـج  هب  وت  هک  مناد  یم  بوخ  ار  نیا  نم  دـیجنگ و  یمن  يرتسکاـخ  نیمز  رد  تکاـپ  دوجو  مارآ  یبآ  نیرت ! ینامـسآ  يا 
.يرتهب ياج  هب  يراد ، قلعت 
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. !؟ مزیرب کشا  تنتفر  يارب  نم  هک  يدیجنگ  یم  كاخ  رد  یک  وت  رخآ  هتفر ! شرع  هب  يا 

.دنام یهاوخ  زبس  رس  اه  لگ  كاپ  نهذ  رد  هشیمه  وت  مناد  یم  بوخ  هک  یلاح  رد  میرگ ، یم  دوخ  لاح  هب  نم 

چیه اب  نم  ینک و  یم  زاورپ  روصت ، سفق  جنک  رد  هتسکش ، شلاب  ود  هک  يرتوبک  لثم  رگنس ، هنابـش  توکـس  رد  اه  بش  مناد  یم 
.میارسب ار  تندش  رتوبک  مناوت  یمن  ینابز 

.يدرب نامسآ  هب  ار  هدز  مغ  نیمز  يدروآرب و  رس  كاخ  زا  يا ، هنشت  ورس  نوچمه 

.یتفر یم  ادخ  تاقالم  هب  یتقو  دیراب  یم  رون  تناگدید  زا 

یم ربارب  نیدـنچ  ار  تنتفر  مغ  تنیتوپ ، كاـخ  بیرغ  يوب  رتراـبرپ ؛ یتـسب و  هشیمه  زا  رت  مکحم  ار  تا  یتـشپ  هلوک  راـب ، نیرخآ 
.درک

.دندرک یم  هقردب  ار  وت  نآرق ، هنیئآ و  بآ و  دندیشک و  یم  كرس  هچوک  هب  تنتفر  لابند  هب  هچغاب  ياه  سگرن 

.هچملش يوب  نارهم ، يوب  حتف ، يوب  دمآ ؛ یم  ههبج  يوب  تیاه  مدق  ياپ  ياج  زا 

رد یجنگب ؛ تسا  لاحم  یفرحدنچ ، کچوک  تاملک  نیا  رد  هک  یگرزب  ردق  نآ  یتقو  ار ، تتماهـش  ار ، تتداهـش  مسیونب  هنوگچ 
! دیاش باتک  کی  رد  مناد ، یمن  هلمج  کی 

مناوت یم  هنوگچ  رخآ  تفایرد و  ناوت  یم  وت  قاتـشم  نامـشچ  زا  اـیؤر  زار و  زا  يا  هزیمآ  رد  ار  رون  نیمزرـس  ینامـسآ  ياـیفارغج 
! دیاش لد  ياپ  اب  میامیپب ؟ مراد  تسد  رد  هک  یناج  یب  ملق  اب  يا ، هدومیپ  اپ  ملق  اب  هک  ار  یهار  ياوه  لاح و 

ناتسد يور  رب  یخرـس  لگ  نوچ  هک  وت  لسلـسم و  یپرد  یپ  يادص  هراپمخ ، دتمم  غیج  يادص  کجنران ، نماض  ندیـشک  يادص 
يرگید و رگنس  مه  يرگید ، سونقق  یشک و  یم  هنابز  ههبج  نامـسآ  يایر  یب  لالز و  یبآ  ات  يوش و  یم  رو  هلعـش  زیرکاخ  هنـشت 
دسر و یم  نامسآ  هب  ات  دور  یم  الاب  ردق  نآ  دزات و  یم  نمشد  هایس  لد  رب  دروآ و  یمرب  رـس  وت  غاد  رتسکاخ  زا  يرگید ، مزر  مه 

.دوش یم  هراتس 

.يوش یم  هنادواج  یشون و  یم  لاصو  دهش  هک  تسا  هنوگ  نیا  و 

یمیظعلادبع همطاف  ردپ /  هرطاخ 

ردپ هرطاخ 

یمیظعلادبع همطاف 

.موش یم  مگ  قیاقد  بات  چیپ و  رد  .یگنتلد  ياه  لاس  تارطاخ  زا  منک  یم  روبع 
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.ار ردپ  نتشاد  منک  یم  وزرآ  هرابود  موش و  یم  هریخ  متسد  رد  سکع  باق  هب  طقف  مرب و  یم  ورف  مدوخ  رد  ار  میاهدرد 
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، کشا زج  هک  ار  شگنتلد  رتخد  دـشک  یم  شوغآ  رد  دـسر و  یم  هار  زا  زُر  لگ  هخاش  کی  اب  هک  منیب  یم  ار  مردـپ  میاـهایؤر  رد 
.تسین شیاه  مشچ  رد  يزیچ 

گرزب نم  رابکشا  نامشچ  رد  ردپ  موش و  یم  کچوک  ردپ  موصعم  نامشچ  رد  نم 

.منک یم  ساسحا  رتشیب  ار  اه  هیناث  كات  کیت  نم  دیآ و  یم  رتولج  ردپ 

.درب یم  شدوخ  اب  ار  ملد  ياه  مغ  قشاع و  ود  رادید  هظحل  رب  دنز  یم  دنخبل  میسن ،

راک زا  نم  بلق  باهتلا  اب  اه  تعاس  دنرذگ و  یم  يا  هناهب  چـیه  اب  اه  هقیقد  .تسا  توکـس » ، » منز یم  مردـپ  اب  نم  هک  یفرح  اهنت 
.دنتفا یم 

: دنوش یم  رورم  میاه  مشچ  يولج  یکی  یکی  ما ، یکدوک  نیریش  تارطاخ 

، دش یم  ریزارس  راشبآ  نوچ  میاهوم ، يور  رب  ردپ  ناتسد  یتقو 

.متشاذگ یم  شرفس  نادمچ  رد  خرس  بیس  ات  دنچ  مدرک و  یم  كاپ  مکچوک  ناتسد  اب  ار  شیاه  نیتوپ  یتقو 

ظفح ما  یکدوک  ياهرعـش  لثم  ار  اهنآ  همه  هک  دـناوخ  یم  میارب  مردام  ار  اـهنآ  ردـق  نآ  تشون ، یم  هماـن  میارب  یتقو  اـهزور  نآ 
.مدوب هدش 

لگ هخاش  کی  رتخد و  کی  سکع  همان ، تکاپ  يور  هب  طقف  مهدب و  متـسناوت  یمن  ار  شیاه  همان  زا  مادک  چیه  باوج  اهزور  نآ 
.میدقت هناشن  هب  مدیشک  یم 

ياه هوک  زارف  رب  غرمیـس ، دننامه  هک  ملاب  یم  مدوخ  هب  مسیون و  یم  يدنلبرـس  اب  ار  مردـپ  مان  میاهرتفد  اه و  باتک  رد  زورما  یلو 
.مراد يردپ  نینچ  هک  ملاب  یم  مدوخ  هب  .ما  هدیشک  لاب  تماقتسا  يراودیما و 

هدازربکا ریما  دندروآ / ...  اه  هتشرف 

 ... دندروآ اه  هتشرف 

هدازربکا ریما 

؟ ار تا  ناشن  يا  هداد  اجک  ياه  كاخ  هب 

؟ ار تا  ناتساد  نایاپ  هک  هب  يا  هدرپس 

دنناد یمن  اهداب  ار  وت  تمس  زونه 
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؟ ار تا  نامسآ  وت  يدناشن  كاخ  ياجک 
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هدش چیگ  هنامز  نهذ  وت  كرد  يارب 

ار تا  ناهج  تعسو  نیمز  هدرک  توکس 

یلیباه خرس  ياه  شپت  دادتما  وت 

ار تا  نامز  ولج  هدیشک  راگزور  هک 

شرع زا  یلو  هتفای  ار  وت  كاخ  هچرگا 

ار تا  ناوختسا  دندروآ  اه  هتشرف 

دنهدب سپ  هک  ات  دندروآ  اه  هتشرف 

...ار تناما  اه ، کشا  همه  ردام  هب 

این یقاتشم  دیمحدیس  دیود /  دیاب 

دیود دیاب 

این یقاتشم  دیمحدیس 

میاهاپ لاح  هب  شوخ 

دندیود لقاال  هک 

میاه هناش  و 

دندوبن راک  یب  هک 

! دش یم  ناش  يدوسح  هیقب ، اما 

! دش فیح 

شاک

زین مبلق 

تشاد ندیود  ياپ 
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دش یم  لقاال  ای 

دیزخ هنیس  يور 

! تفر لابقتسا  هب  و 

دش یم  شاک 
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دیشک زارد  ناشرانک 

اه عقوم  نیا  هشیمه 

تسا مک  یلیخ  تقو 

[ ام [ي  اهزامن لثم 

تسا يا  هلجع  هک 

دیود دیاب  مه  اه  تقو  نیا 

دنامن بقع  ات 

طقف هک  يا  هلفاق  زا 

شیاه ناوختسا 

.تسا هتشگزاب 

این یقاتشم  دیمحدیس  هیوم /  کی 

هیوم کی 

این یقاتشم  دیمحدیس 

نم يولج  دیچیپ ؛ تسرد 

مدرک متسناوت  يراک  ره  نم 

وا اما 

منامشچ لباقم 

دیچیپ دوخ  هب  ردق  نآ 

دش ات  هک 

دش باتک 
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درواین بات  هک 

الاح

تشهب نیرتیو  تشپ 

دراد ناوارف  رادیرخ  وا 
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نوتیز مخز 

یناما مثیم  دنام /  میهاوخ  هدنز 

دنام میهاوخ  هدنز 

یناما مثیم 

نیم نادیم  ار  روبع  ياه  هداج  دشاب و  هدرکن  ریگ  اهرادراخ  میـس  يال  ینهریپ ، هراوهز  رگا  هوکـشاب ، هچ  يدازآ و  مان  تسابیز  هچ 
! دنشاب هتشاکن 

ار اه  هراوهگ  باوخ  راجفنا ، يادص  رگا  دزرلن ، ردام  ياه  تسد  رد  دازون ، ياه  تسد  رگا  هوکشاب ، هچ  يدازآ و  مان  تسابیز  هچ 
! دزاسن خلت  ار  یکدوک  ياه  لاس  تارطاخ  تیانج ، ياه  هچوک  رگا  دنزن و  مه  هب 

اه تکمین  تشپ  ندـش ،» گرزب   » کچوک يایؤر  رگا  دوشن ، راوآ  هسردـم  ياهراوید  رگا  هوکـشاب ، هچ  يدازآ و  مان  تسابیز  هچ 
رگا دروخن و  تبیغ  یـسک  ماـن  زور ، ره  رگا  دـنزن و  گـنز  بش  ره  شتآ ، اـهدود و  راـبغ  رد  هاگحبـص ، گـنز  رگا  دـنامن ، یقاـب 

! هرابود ددرگرب  هسردم  هب  ادرف  ملعم ،» »

ياهربا رگا  دوش ، عورش  لگ  مان  اب  اه  يزاب  دننیچرب و  ار  حالس » گنس و   » يزاب طاسب  رگا  هوکـشاب ، هچ  يدازآ و  مان  تسابیز  هچ 
دنامب و دیشروخ »  » دیاینرد و اه  هنز  شتآ  اه و  هلعـش  هرـصاحم  هب  دیـشروخ ، رگا  دنزیرن ، خلت  کشا  دنرابن و  هایـس  ناراب  رـسالاب ،

! تقو چیه  دشابن  يرتسکاخ  نامسآ ، رگا 

نیمه فلخ  دـنزرف  هک  نوتیز -  رگا  دـشاب ، اه  ینیطـسلف  يردـپ  نیمزرـس  نیطـسلف ، رگا  هوکـشاب ، هچ  يدازآ و  ماـن  تساـبیز  هچ 
، شدوپ رات و  هک  هیفچ -  رگا  دیورب ، هناروسج  تسا -  يردپ  نیمزرس 
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چیه زا  ناوت  یمن  هک  ار -  ندـنام  قح  ندوب و  قح  رگا  دوشن و  اه  ناوجون  اه و  ناوج  راد  بانط  تسا -  ینیطـسلف  ناتخرد  فاـیلا 
! دنریگن نارتوبک  زا  هناملاظ  تفرگ ، -  سک 

رگا دنروخن ، مالسا  يایفارغج  بلق  رد  هنایذوم  ار  ندمت  یطخ  ياه  هخـسن  اه ، هنایروم  رگا  هوکـشاب ، هچ  يدازآ و  مان  تسابیز  هچ 
 - خـیرات ياه  هنیجنگ  نادزد  هایـس -  ياه  غالک  رگا  دـنوجن ، ار  رـشب  ياه  يدژارت  هچباـتک  علو ، اـب  هدرک ، زیت  نادـند  ياـه  شوم 

رگا دوشن و  هل  تیناسنا  قشع و  نامیخژد  ياهدـگل  ریز  یحو  هدـنام  ياج  هب  ثاریم  اه  نرق  رگا  دـنیابرن ، ار  ناـمیا  صلاـخ  يـالط 
! دراپسن ناج  دوخ  نادنزرف  شوغآ  رد  مارآ ، مارآ  تسا ، یمدآ  مان  دازمه  وا  مان  هک  نطو 

یم ینیطسلف  کی  اما  يدازآ ، هملک  تسا  هوکشاب  هچ  .تسا  هتفر  تراسا  هب  ام  نیطسلف  رد  هک  يا  هملک  يدازآ ؛ هملک  تسابیز  هچ 
! راوشد ردقچ  تسا و  خلت  ردقچ  شا ، هرکیپ  هتسهآ  هتسهآ  ندش  درخ  هک  دناد 

ار يدازآ  زیگنا  لد  معط  اـت  میگنجب ، هک  میا  هدروـخ  مسق  اـم  .دـیآ  یمن  تسد  هب  نازرا  هچرگا  يدازآ ؛ تمعن  تسا  زیگنا  لد  هچ 
! دنام میهاوخ  هدنز  میا و  هدنز  زونه  هک  مییوگب  ات  میریگب ؛ تسد  هب  ار  شدنلب  قریب  ات  میشچب ،

نابز شوخ  هیطع  دش /  یهاوخ  زبس  وت 

دش یهاوخ  زبس  وت 

نابز شوخ  هیطع 

! متواخساب زبسرس و  نیمزرس  يا 

.دنتشک مناهد  رد  هنوراو  تاملک  رد  میاه و  مشچ  رد  ما ، هدش  تشم  ياه  تسد  رد  ار  وت 

.دنتشک یکیرات  رد  ار  وت 

رد ار  وت  ما ، يراج  ياه  نایرش  رد  مبلقنم و  ياه  هقیقش  رد  ار  وت  اه ، تسدرود  هب  ما  هراشا  تشگنا  رـس  رد  ار  وت  نم ! نیمزرـس  يا 
.دنتشک اج  همه  ار  وت  مهودنا ، موادم  نایرج 

! زگره ...ما  هنیس  رد  یلو 

لاب رکف  هب  دننک ، یم  رپ  هزیر  گنـس  زا  نماد  هچرگا  هک  دهد  یم  ار  یناکرتخد  دـنلب  ياه  ماگ  يوب  منیمزرـس  كاخ  مدـق  هب  مدـق 
.دندرک یم  انعم  ار  زاورپ  ناشنیمزرس  یبآ  زبس -  نامسآ  زارف  رب  يراگزور  هک  دنا  ینارتوبک 
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.دش دهاوخ  هتسب  گنرد  یب  دوش ، زاب  يا  هچوک  هب  يا  هچیرد  رگا  تسین و  يربخ  اه  هچب  يزاب  لاق  لیق و  زا  رگید  اهزور  نیا 

.دنا هدش  میتی  .دنا  هداتفا  قنور  زا  كاپ  اه  هچوک  اهزور  نیا 

مه اه  كدصاق  اهزور  نیا  .دننک  یم  رادیپس  دنمدرد  تماق  راثن  هنامحر  یب  هچ  ار  ربت  دنوش و  یم  ربت  تسد  اه  تخرد  اهزور  نیا 
.دنوش یم  راتفرگ  زاب  تسد  هب  ادرف  تشد  نارتوبک  دنوش و  یم  هدرپس  داب  تسد  هب  ربخ  یب 

.دنک یمن  تسمرس  ار  یسک  رگید  نوتیز ، شوخ  يوب  اهزور  نیا 

.یمیتی يوب  تبرغ ، يوب  دهد ، یم  نوخ  يوب  نوتیز  اهزور  نیا 

.دنوش یم  هدینش  یپرد  یپ  اهربت  يادص  دننک و  یم  رو  هلعش  ار  توراب  نیگمشخ  ياه  هلیتف  رتشیب  اه  تیربک  اهزور  نیا 

! دنوش یم  بش  دوز  ردقچ  اهزور  نیا 

.دناشن مهاوخ  راب  هب  تکاپ  كاخ  رد  لد  نوخ  اب  ار  قشع  لاهن  مگنج و  یم  وت  يارب  دوجو  مامت  اب  نم  و 

.دید مهاوخ  ار  تا  يدازآ  نم  دش و  یهاوخ  زبس  وت 

يوسوم تاداس  هفطاع  زیخرب / !

! زیخرب

يوسوم تاداس  هفطاع 

.ما هدرک  ادیپ  ار  وت  هزات 

دهد یم  تداهش  يوب  تنهاریپ 

.يدازآ ات  تراسا  قشع و  مایپ  تیاه ، سفن  سفن  و 

.ما هدرک  ادیپ  ار  وت  هزات 

.تسا هتشارفارب  تماقتسا  ربص و  هلق  يادنلب  رب  تمان  هک  یتسه  یسک  نامه  وت 

! دنک شوماخ  ار  اه  گنفت  هرعن  يادص  تیاه ، ماگ  شورخ  ات  یبوکب  نیمز  رب  مکحم  ار  تیاه  مدق  دیاب 
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! دنبای مایتلا  نوتیز  ياه  مخز  ات  يراذگب  يدازآ  مهرم  مخز ، نیا  ياه  لوات  يور  دیاب 

! زیخرب دنا  هتفرگن  نوخ  يوب  نیا  زا  شیب  كاخ ، ياه  هنزور  ات 

! زیخرب تسا ، يراج  تیاه  گر  رد  نوخ  ات  هدرکن و  رپ  ار  خیرات  ماشم  نوخ ، توراب و  يوب  ات 

ياه هزاورد  ات  هدـشن و  هتـسب  سدـقملا  تیب  سدـق و  ياه  هاگن  تشپ  اه  هرجنپ  ات  دـناوت و  ناتـسد  هاگن  قرغ  نامـسآ ، نامـشچ  ات 
! ...زیخرب هتخوسن ، يرگدادیب  شتآ  رد  نیطسلف 

! بوکب تا  هدز  ناریو  رهش  رب  ار  يزوریپ  ياه  قریب  زیخرب و  هدرکن ، دوخ  مان  هب  ار  تنیمزرس  كاخ  نامیخژد ، ات 

 ... ! زیخرب دراد ، قمر  سدقملا  تیب  ات  هداتفاین و  هرامش  هب  شیاه  سفن  سدق ، ات 

! تسا نم  يارب  نیطسلف  نک : دایرف  زیخرب و 
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نامز هچیرد  زا 

نالد نشور  هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1384  1

لاوش 1426  19

NOV.22.2005

يدمحم سابع  يا /  هتسش  ار  تیاه  مشچ 

يا هتسش  ار  تیاه  مشچ 

يدمحم سابع 

يوب تیاصع ، يادص  زا  شیپ  دنچ  ره  دشک ؛ یم  ار  تیاصع  يادـص  راظتنا  ور ، هدایپ  .ینک  یم  روبع  نابایخ  دیفـس  یـشک  طخ  زا 
.دنک یم  هتفشآ  ار  تنهذ  هلصوح ، یب  ياه  نیشام  کیتسال  دنت 

.یشاب هتشاد  یسوم  اب  یتبسن  هکنآ  یب  دنسانش ؛ یم  ار  تدیفس  ياصع  يادص  رهش ، ياهور  هدایپ  مامت 

اب ینک  یم  مرگ  ار  رهـش  ياـهزور  .تدـلب  هار  ياـهاپ  دـنَاوت ؛ يانـشآ  ياـهاپ  شزاوـن  رظتنم  هـشیمه  اـه  كراـپ  یگنــس  ياـه  هـلپ 
.دنز یم  قرب  تکنیع  هایس  ياه  هشیش  يور  هشیمه  هک  يدیشروخ 

رتشیب یمهف ؛ یم  ار  نیمز  ياه  فرح  .دوش  یم  يراج  بآ  يوج  نابل  رب  هک  یتاملک  زا  رتهب  ینک ؛ یم  سح  ار  ناتخرد  ياه  هیاس 
مدآ ياپ  يادـص  اب  هک  روط  نامه  ناشیاه ، تکمین  باوخ  هب  هک  روط  نامه  ییانـشآ ؛ اه  كراپ  ياه  کشجنگ  هجهل  هب  .ناراب  زا 

.ناشیاه

همغن اب  ار  اهرباع  ات  دوش  یم  تیادـص  يامرگ  ینابرهم ، هک  تساه  لاس  .یمهف  یم  یلگ  يوب  ره  زا  رتهب  ار  اـه  مدآ  تاـیقلخ  يوب 
.ینک زیربل  ناش  هدز  نوریب  هقدح  زا  ياه  مشچ  زا  ار  یتفگش  یناوخب و  يدوواد  يا 
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هنوگچ هک  ندـید  اهنت  هن  دـهد ؛ یم  نامدای  ار  ندـید  تساه  لاس  هک  هتـسب  ياه  مشچ  ناـمه  اـب  ار  اـه  يدـب  ینیبن  هک  يا  هتخومآ 
.ار ندید 

.ینیبب یناوت  یمن  ار  ادخ  ام  ياه  مشچ  رد  ام و  ياه  مشچ  اب  یناد  یم  بوخ 

: ما هدیمهف  ینک ، یم  همزمز  هک  يرعش  زا  ار  زار  نیا  تساه  لاس 

« ار ییانیب  هدیاف  دوب  هچ  دنیبن  رگ  دنیب /  ربلد  هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید  »

؟ منزب ادص  قشع  ای  مناوخب  هناقشاع  مناوخب ، هنارت  ار  وت  مناد  یمن 

؛ ار وت  مناوخب  هچ  مناد  یمن  زونه 

« ندید دب  هب  يا  هدولاین  هدید  هک  ییوت  ندیزرو /  قشع  هب  يرهش  هرهش  هک  ییوت  »

.يا هدید  بوخ  يا و  هدید  هشیمه  هک  ییوت 

.يوشن شومارف  ینکن و  شومارف  ام  لثم  ات  ینیبب ، يرگید  روج  ات  يا  هتسش  ار  تا  ییانیب  هن ! ار ، تیاه  مشچ  هک  ییوت 

هب غولـش ، هشیمه  ياهور  هدایپ  ات  ینک  مگ  یگنر  ياهزنل  تشپ  ار  تدوخ  ات  هدرکن  روطخ  تنهذ  هب  يا  هظحل  هاـگ  چـیه  هک  ییوت 
.ینک یمن  مگ  هدز  مغ  گنراگنر  ياه  مشچ  همه  نیا  يال  هبال  ار  تیاه  مشچ  هن  ار و  تدوخ  هن  تقو  چیه  دنیشنب و  تیاشامت 

ار ادـخ  یگرزب  هک  يا  هتـسب  هشیمه  ياـه  مشچ  ناـمه  اـب  يور  یم  هار  همه  ياـه  مشچ  رب  ینک ، هدارا  هکنآ  یب  هشیمه  وـت  ًالـصا 
.دنک ناممارآ  تا ، هرهچ  شمارآ  ات  دنیب  یم  باوخ  هشیمه 

یپ نتورف  هبزور  وت / لد  ِنشور 

وت لد  نایم  ناهج ، ِینشور  يا 

وت لد  ناهج  تسام  ِلد  قشمرس 

راذگب مدیدن  دیشروخ  هک  تسا  يرید 

وت لد  نامسآ  رد  منزب  یتشگ 

ص:43

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


.مباتش یم  وت  ِلد  ِنشور  ندید  هب  دوش ، یم  گنت  باتفآ  يارب  ملد  هاگره 

.ددنب یم  شقن  نآ  رد  اه  یندید  نیرتابیز  هک  هنییآ  نیرت  نشور  تلد  یتسه و  مشچ  اپارس  وت 

! منیشنب اشامت  هب  یتسه ، ملد  اب  وت  هک  ار  يا  هظحل  طقف  متسناوت  یم  شاک  يا 

.نک اهر  یحطس  ياه  ندید  نیا  زا  ارم  ریگب ! ار  متسد 

.زومایب رون  رادید  منامشچ  هب 

؟ تسا هدرک  عولط  تلد  یقرش  هرک  مین  رد  یتسه  زار  هنوگچ  وگب  نم  اب 

؟ يا هداد  ياج  تلد  هنییآ  رد  ار  ناهج  ِینشور  هنوگچ  وگب ،

؟ ینز یم  مدق  نامسآ  غاب  هچوک  رد  تدیفس  ياصع  اب  هنوگچ 

! دش یم  رشتنم  ملد  رد  وت  لد  ِقارشا  هظحل ، کی  طقف  شاک  يا 

ییاضر هدیمح  ینیب /  یم  دیپس 

ینیب یم  دیپس 

ییاضر هدیمح 

.دراد يرگید  گنر  تنامشچ  رد  حبص  عولط 

.تسا هتشذگ  ترس  زا  مارآ  يا  هناخدور  نوچ  بش 

.يا هتفرگ  تنورد  ياه  هراوید  هب  ار  تناتسد 

.دوش یم  کشخ  تیاه  مشچ  رد  ناراب  هدنرپ و  یب  یلصف  .تسا  تلفغ  ياه  هچوک  بوشآ  باوخ  تیاصع ، يدیپس 

.یناوخ یم  تناتشگنا  ِنشور  ياه  مشچ  اب  وت  دزغل و  یم  ذغاک  تاحفص  يور  هک  دهد  یم  ار  تا  هتسخ  ناتشگنارس  يوب  راهب ،

.يا هدرک  اهر  كاخ  ياه  گر  رد  ار  تیاه  ماگ  يوب  .تسا  یناراب  تخس  نامسآ 

ما یگدوهیب  ياه  بش  اهزور و  هتـسب ، ياه  مشچ  اب  ینیب ، یم  هک  ییوت  نیا  زاب و  ییاه  مشچ  اـب  یتح  منیب ؛ یمن  ار  وت  هک  منم  نیا 
.ار
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.مشچ رد  يدیشروخ  تسد و  رد  يراهب  اب  مرانک  زا  يوش  یم  در  هک  ییوت  نیا  یهجوت و  یب  اب  ار  وت  منیب  یم  هک  منم  نیا 

.تسین همه  نیا  يارای  ارم  .ینک  یم  سح  ار  زیچ  همه  تا ، هتسب  ياه  کلپ  سپ  زا  وت  منز و  یم  کلپ  نم 

.ار مندیسرن  ياه  نامسآ  يا  هتفرگ  لاب  يا و  هتشاذگ  اج  نامسآ  ياه  هچقاط  رب  ار  تهاگن 

.یپایپ ياه  نارکوش  نوچ  یناشچ  یم  یشچ و  یم  هک  تس  ینیریش  خلت  گنهآ  وت  دیپس  ياصع 

.دیآ یم  وت  يوس  هب  تمس  رازه  زا  نیمز 

.دهاوخ یم  هدنرپ  ار  وت  كاخ ، هنهپ 

.تدوخ ياپ  هب  اپ  يوش  یم  در  .دنک  یم  راومه  تیارب  ار  هار  نشور ، یغارچ  نوچ  وت  زا  رت  شیپ  تیاصع  يا و  هتسب  ار  تیاه  لاب 

.دننیب یم  بوخ  تیاه  تسد  .یبوشآ  یم  ار  كاخ  نهذ 

.دهد یم  ندیسر  يوب  تسفن 

.دنا هدامآ  تیاه  لاب  اما  اه ؛ هرجنپ  رب  اه  هناورپ  نوچ  يروخ  یم  هتسب  ياه  هچیرد  رب 

.دوش یم  رتدیدش  ناراب  مراب و  یم  موش ، یم  هکت  هکت  شیوخ  رد  هدرشف  يربا  نوچ 

.دننیب یم  دیپس  دنا و  هدنام  هایس  هک  ییاه  مشچ  تسا ؛ هدش  هصالخ  وت  ياه  مشچ  رد  تسا و  هبیرغ  نم  اب  باتفآ 

.تسا دیشروخ  در  همادا  تیاصع ،

.دوش یم  هصالخ  تنشور  ياه  تشگنارس  رد  هک  منک  هراظن  هنوگ  نآ  ار  ناهج  ات  مدنب  یم  کلپ  هدوهیب ، ياه  هاگن  زا  نیگمرش 

نابز شوخ  هیطع  دید /  دیاب  رگید  روج 

دید دیاب  رگید  روج 

نابز شوخ  هیطع 

هچوک .دنزاس  یم  هنال  نآ  توارط  رب  اه  کشجنگ  هک  تسا  يزبس  راهب  تدـیپس ، ياصع  هتـسشن  فرب  هب  هخاش  ناتـسمز ، سپ  رد 
مدق هار ، شرف  گنس  يزیئاپ  شوپ و  گرب  نت  رب  فیطل ، هناطاتحم و  هک  دنسانش  یم  وت  ياصع  برـض  يادص  زا  ار  وت  رهـش ، ياه 

.ییآ یم  شیپ  راهب  نوچ  یهن و  یم  ار  تطایتحااب  هاتوک و  ياه 
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.دبای یم  انعم  دیپس  یکاپ  زبس و  توارط  خرس و  ترارح  هک  تسوت  نشور  هاگآ و  تشگنارس  رد 

.تسا هتسشن  فوسک  هب  تکنیع  یهایس  رد  هک  تسا  ینشور  دیشروخ  نوچ  وت  مشچ 

نآ الاح  وت  هک  یّسح  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  تساه  لاس  هک  یسح  تسا ؛ هتفهن  یسح  تنامـشچ ، شوماخ  تیب  ود  نشور  هیاس  رد 
.يزاس یم  يراج  تفارطا  توکسم  يایشا  شوگ  رد  تساسحا  اب  ياه  تشگنارس  اب  راولزغ  ار 

ناشیا رب  ار  اه  لگ  تفارـش  حبـص و  ياه  کشجنگ  كزان  ریز و  زاوآ  ناراب ، توارط  یتقو  دنریگ ، یم  ناسآ  ار  وت  ردـقچ  مدرم  و 
، غولش هتفرگ و  ياه  نابایخ  ياه  مدآ  یشخب و  یم  انعم  لیِِرب ، ياه  يدنلب  اه و  یتسپ  رد 

.دننام یم  توهبم  تکنیع  تام  یهایس  رد  ردقچ 

.دناوخ یمارف  نداد  هفوکش  هب  ار  یناتسمز  هدزامرس  ياه  هخاش  فرب ، نشور  هناد  رازه  تیاصع ، كاپ  يدیپس  رد 

نامـسآ ياه  بش  نشور  هشیمه  هراتـس  ود  زا  تسین و  نشور  هک  تسوت  ياه  مشچ  غارچ  تسا ؛ هدرکن  هنخر  وت  هاگن  رد  یکیرات 
.دشاب يرعش  زبس  عرصم  هک  تسج  یفرح  وت  هاگن  رد  دیسر و  وت  نامشچ  هب  ناوت  یم 

.دینش اراکشآ  هنیآ ، ماف  هرقن  ولألت  رد  ار  وت  فیرظ  ياه  تشگنارس  نشور  همزمز  ناوت  یم 

.داد هفوکش  دز و  هناوج  تناتسد  نابرهم  هچغاب  رد  دناشن و  راب  هب  ار  راهب  تمالک ، باتفآ  يامرگ  رد  ناوت  یم 

.دوش ادیپ  وت  ياه  مشچ  غاب  هچوک  هب  یهار  دیاش  ات  داد  همادا  ذغاک  هحفص  نشور  كاپ و  يدیپس  رد  ردق  نآ  ار  وت  ناوت  یم 

.یندناوخ يوش  يا  هنارت  ات  تشون  رتشیب  رتشیب و  داد ، همادا  رتشیب  رتشیب و  ار  وت  ناوت  یم 

.دورس يرعش  تشون ، یتیب  دناوخ ، یعرصم  تسین ، يرتسکاخ  رهش ، مدرم  مامت  نامشچ  لثم  هک  وت  نامشچ  يارب  ناوت  یم 

.ندیمهف رتهب  ندید و  رت  فرژ  ندید ، رتابیز  يارب  تسا  یلپ  وت  هاگن 

! رتهب روج  کی  ار ؛ لایخ  یب  هدزاو  ناهج  نیا  دید  دیاب  رگید  روج  تسش ، دیاب  وت  هاگن  یبآ  لالز  رد  ار  اه  مشچ 
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ییاضر ناراب  موصعم /  کمدرم 

موصعم کمدرم 

ییاضر ناراب 

.منیشنب تیاه  مشچ  یگشیمه  ِتوکس  نیمه  رانک  اج ، نیمه  ات  ما  هدمآ 

! نزب فرح  نم  اب 

! نزب فرح  نم  اب  تا  ینابرهم  هداس  تاملک  اب 

! نک مهاگن 

، ما ینیب  یم  هک  مناد  یم 

؛ ما ینیب  یم  بآ  سنج  زا  یمشچ  اب 

.راسهوک رد  هدنام  ِرکب  ياه  همشچ  یلالز  هب  یناگدید  اب 

مراد نامیا  وت  ناتسد  ینابرهم  هب  نم 

.تنامشچ کمدرم  تیموصعم  هب  و 

! مرذگب ایند  نابایخ  غولش  ضرع  زا  وت  ِتسد  رد  تسد  ات  ایب 

؛ ار یغولش  همه  نیا  يا  هتسب  مشچ  هک  تلاح  هب  اشوخ 

.دنک یم  روصحم  ار  مدآ  رازاب ، هتفشآ  نیا  قرب  قرزرپ و  نیرتیو 

! يدرک یم  کیدزن  تیاه  مشچ  باتفآ  هب  ارم  شاک 

.مشکب اه  لگ  ِرس  رب  تسد  وت  هاگن  اب  مهاوخ  یم 

دینش ار  اه  یسلطا  بلق  نابرض  دوش  یم  هنوگچ  یتفگ  یم  شاک 

! ار قشاع  ياه  هناورپ  رپ  نیگنر  گنهآ  و 

! روایب رطاخ  هب  ارم  ياه  مشچ  یهایس  درک ، عولط  راهب  زا  یحبص  رد  تیاه  مشچ  رکب  باتفآ  یتقو 
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يریما نیسح  رس /  ِمشچ  یب 

رس ِمشچ  یب 

يریما نیسح 

دوخ ار  ناهج  یناوت  یم  .دراد  یملاع  مه  یکیرات  .دوبن  يا  هراچ  ار  ضغب  یلو  میوگب ؛ متـساوخ  یم  يدیـسرپ ، هاگ  یب  هک  بشید 
.ینیبب ابیز  ار  اه  یتشز  یناوت  یم  يوشن و  لئاق  اه  گنر  نیب  ضیعبت  یناوت  یم  ینک ؛ اج  هباج  ار  دیپس  هایس و  ینک ، يزیمآ  گنر 

سک چیه  زیچ و  چیه  هب  یشاب و  هتشاد  نشور  ياه  گنر  طقف  یناوت  یم  ینابسچب و  ادخ  قیالخ  هب  یگنر ، بسچرب  یتسین  روبجم 
.ینزن هریت  گنر 

.ینیبن ار  ینز  هویب  هدش  خرس  یلیس  هب  تروص  ینکن و  هاگن  فسأت  اب  يا  هبرجت  كورچ  هب  یناوت  یم 

ار قیاقح  رگا  دشیدنا ؛ یم  شیاه  هدید  اب  یمدآ ، .دنیب  یم  ار  قیاقح  ایشا ، ياج  هب  هک  دراد  یمشچ  مه  لد 

.ینیبب

.دنکشن هک  دیشاب  شیوخ  يروبص  بقارم  تعامج ! .دروخب  راوید  هب  يرس  راب ، دنچ  زور  ره  دیراذگب  .تسین  یلالم 

زا هک  دنکـشن ، اـه  تسکـش  زا  هک  میدرپس  شا  هدـنرادهگن  هب  هک  تسا  ییوس  هب  زین  اـم  رـس  .تسین  يزیرگ  نتـسکش  زا  ار  اـم  ِرس 
.دزیرگن اه  گنس 

.مرادن ریغ  ندید  هب  قایتشا  هک  دنیب  ار  وت  يور  هک  نک  تیانع  یمشچ  تسا ! قشع  ار  تیوبس  گنس و  قلاخ ،

.رون قارف  زا  هدمآ و  گنت  هب  هنامز  ياه  لد  گنس  زا  هتسکش ، يوبس  نیا  وبس ! بحاص  يا 

.ییادج بش  نیا  رد  سرب  ام  دایرف  هب  راونالا ! رون  ای 

رس مشچ ، یب  يرمع ، هک  رـس  مشچ  هب  زاین  هچ  دنتـسین و  شیب  کشخ  یمجح  هک  اه  هراتـس  هب  زاین  هچ  یـشاب ، مه  ار  لیلد  وت  رگا 
.تسین شیب  یباجح  مشچ ، دروخن ؛ گنس  هب  میوبس  مدرک و 

تسم وم  نوتسگنس و  کیرات و  بش  »

تسکشن داتفا و  وم  تسد  زا  حدق 

تشاد هگن  وکین  شا  هدنرادهگن 

« تسکشب داتفن و  حدق  دص  هنرگو 
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یبوقعی ارهز  میوش /  یمن  قشاع  وت  نوچ  ام 

میوش یمن  قشاع  وت  نوچ  ام 

یبوقعی ارهز 

هک يا  هتفـشآ  ياهزور  زا  يوش  یم  رود  مدق  هب  مدق  مارآ ، .ینک  یم  سمل  ار  نیمز  یتخـس  .ینز  یم  نیمز  هب  ار  تدیفـس  ياصع 
.تسا زبس  زور ، مادک  یناد  یمن  تمیوقت ، ياهزور  رد  .دنتشاد  هناخ  ترانک 

.دنک یم  دوخ  زا  دوخ  یب  ارم  تراوتسا ، ياه  ماگ  تنحل و  یگداس  هک  ارچ  مسیون ؛ یمن  هاتوک  ار  وت 

.يرذگ یم  تا  هدشن  گنر  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زارف  زا 

.ینیب یم  تلد  ینشور  اب  ار  همه  هک  اجنآ  نیبب ؛ تنامشچ  ناتسچیه  رد  ار  اهزور  مسبت 

.دنوش یم  زاب  یشوماخ  تمس  هب  هک  ییاه  هرجنپ  دنا ؛ هتسب  هک  ار  ییاه  هرجنپ  نکم  رواب 

.اهراب اهراب و  مسیونب  ار  وت  ات  تسا  يزبس  قشمرس  ناش ، یمیدق  ياه  هنایشآ  رجاهم و  ياهوتسرپ  مامت  اب  تیاهوزرآ  راهب 

.گنر رپ  يرتسکاخ  ياه  گنر  هب  انتعا  یب  و  شاب ؛ رادیب 

.دهد یم  زاورپ  ار  تیاه  کشا  ار و  وت  دبات و  یم  تا  هدروخ  ناراب  ياه  هنوگ  رب  وت و  رب  زور  ره  باتفآ ،

.تیاه هنوگ  زا  دنزیرگ  یم  راو  هناورپ  هک  تسوت  ياه  مغ  ریخبت 

.دونش یم  ار  تیادص  وت  یلاوح  رد  هک  تسادخ  هدرم ، ياه  هژاو  تاملک و  مامت  زا  رت  کیدزن 

هب درـس ، ناتـسمز  همهمه  رد  هک  یناتخرد  هدـش  کشخ  ياه  هخاش  رب  دـننک  یم  زاوآ  ار  تمغ  بورغ ، ره  تا ، ییاهنت  ياه  غالک 
.دنروخ یم  گنر  وت  ییاهنت 

هلاچ رد  دننیب و  یمن  ار  وت  هاگ ، زا  ره  هک  ار  طایتحا  یب  ياه  هچوک  نیا  ریگن ؛ يدج  دنا  هدش  شرف  گنـس ، اب  هک  ار  اه  هچوک  نیا 
.ریگب هدیدن  دننک ، یم  هلاچم  ار  تیاصع  هدشن  رپ  ياه 

.ریگن يدج  ار  تا  ییاهنت  تسا و  وت  هاگرذگ  هک  ار  هارمه  یب  تکاس و  ياه  هچوک 

.دنک یمن  سح  ار  ییوب  هک  يا  هتسشن  تبرغ  هب  ِبش  بیس و  يوب  دیآ ؛ یم  ناحیر  يوب 

.دوش یم  هلاس  رازه  تتوکس 
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.مگردرس یناهنپ  ياه  کشا  دننک ؛ یم  كاپ  وت  نیتسآ  اب  ار  دوخ  اه ، کشا 

.يدنخ یم  هناهب  یب  يراب و  یم  هناهب  یب 
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! ناگدش شوماخ  ام  مینک ، یم  تهاگن  شوماخ  هچ  ار و  ایند  یگنر  یب  ینک  یم  گنر  یمهف و  یم  هک  میوگ  یم  وت  اب 

.میوش یمن  قشاع  وت  نوچ  ام 

ینیدباع هحیلم  سرپب /  وا  زا  ار  هتشرف  لاب  گنر 

سرپب وا  زا  ار  هتشرف  لاب  گنر 

ینیدباع هحیلم 

.دناشفا یم  تسد  ون  زا  شیور ، هرابود  دریگ و  یم  قوش  نابایخ  هنیس  رب  دیپس ، ياصع  ياپ  يادص  هرابود 

.دنشک یم  ندوب  هرجنپ  تمس  هب  ار  وا  شیاهاپ ، ناتسد و 

.ندیشخرد دایرف  زا  راشرس  شیاه  شوگ  تسا و  رون  يایاوز  زا  زیربل  وا  نامشچ 

.دمهف یمن  ار  زجع  تسانشآان و  یناوتان  اب  .دزات  یم  یکیرات  گنچ  رد  گنچ 

.لماک ار  ربص  دنک و  یم  هزات  ار  دیما  هاگن ، ناتشگنارس  اب  .شیور  هدامآ  تسا و  ششوج  هتسیاش  وا 

ياوجن هنوگچ  هک  يونـش  یم  ار  وا  وت ، .دور  یم  نامـسآ  لاـبند  هب  رتولج ، باـتفآ  زا  ماـگ  هس  ود  هک  ینیب  یم  زور  همه  ار  وا  وـت ،
.دنز یم  جوم  شنامشچ  رد  هراتس  هک  ینیب  یم  هداتسیا  ار  وا  وت  زاب  دنیب و  یم  هناورپ  كاوژپ  رد  ار  ینشور 

.دنک یم  ینابزیم  یهارمه ، زا  نئمطم  ار  يراوتسا  شیاه ، مدق  يامرگ  اب  تسا و  یتفگش  نایرج  رد  ام ، راید  هچوک و  رد  وا 

.تسا هتخیر  ورف  ار  هدرمژپ  سأی  تُهب  هدش و  قشع  ياه  هظحل  بات  یب  هدارا ، اب  وا 

! تسا هداد  ییانشور  تسد  رد  تسد  هنوگچ  نیبب  نک ؛ شهاگن  بوخ 

دای وا  زا  .دـناسر  یم  لاصو  هب  ار  دـیما  شیاه ، هیناث  لد  رد  هک  ار  شمرگ  ياـه  سفن  مرُه  ریگب  داـی  وا  زا  ار ، مشچ  ریگب  داـی  وا  زا 
.تسا هتفکش  وا  نامشچ  ناتسلگ  رد  اهنت  هک  فیطل  نآ  فطل  زا  بان  یتقیقح  ندینش  ریگب 

.دنک یم  هبرجت  شکاردا  ياه  شوگ  اب  دمهف و  یم  شناتسد  اب  ار  ادخ  وا  يرآ !

.خرس لگ  ناتسد  رب  ار  هفطاع  یخرس  زمر  زومایب  وا  زا  اهنت  نیبب و  ار  وا 

.دنا هدش  شنامشچ  هاگ  هسوب  هک  سرپب  ار  هتشرف  ياه  لاب  گنر  وا  زا  اهنت  نیبب و  ار  وا 
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ناناملسم تسد  هب  سلدنا  حتف 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1384  3

لاوش 1426  21

NOV.24.2005

يریما نیسح  مالسا /  ییایرد  سوناف 

مالسا ییایرد  سوناف 

يریما نیسح 

.دوب هناشن  کی  طقف  اه  كاخ  حتف  دوب و  هدروآرد  فرصت  هب  ار  اه  لد  مالسا ،

.اهرکف اه و  لد  حتف  هناشن  هب  دوب  یشفرد  اه  نیمزرس  حتف 

.حالس نیا  يادص  ناملسم ، نارادرس  ریشمش  دوب و  ترطف  نابز  یهلا و  قطنم  مالسا ، حالس 

.دشابهلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگن  قطنم  میلست  اه  لد  یتقو  دنک ، یمن  یقرف  چیه  سلدنا ؛ رصم و  ناریا و 

.فارحنا رجحت و  ضیعبت و  برغ  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هزجعم  سلدنا ،

.رون ناکدوک  روبع  يارب  دش  یم  یلپ  دیاش  تسکش ، یمن  رگا  رفک و  روش  بآ  رد  قرغ  هریزج  يارب  دوب  یتاجن  یتشک  سلدنا ،

زونه مالـسا ، ندـیزای و  تسد  يارب  تسا  یکاـشاخ  تاـناویح ، رـشب و  قوقح  دوـش و  یم  ناـهنپ  رفک ، رد  قرغ  دراد  برغ  هریزج 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  مان  هب  یتاجن  یتشک  ینامـسآ و  وترپ  درایلیم  کی  اب  یـسوناف  تسا ؛ نشور  شا  ییایرد  سوناف 

.هلآ
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یسوط اروح  سگرن /  راید 

سگرن راید 

یسوط اروح 

ناگتـشگرس نیمزرـس  نیا  رارق ، یب  دنتکاس و  یگناگیب  جوا  رد  اه  هشیدـنا  هک  اجنیا  راید ، هناخ  مخ  تسا و  رورپ  سگرن  هک  اجنیا 
! رادرس دبلط ، یم  ار  وت  ياه  ماگ  نردم ، لهج 

فرگش یلماکت  هراوهاگ  ار  نیمز  ناشاه ، ماگ  تبالص  هدروآ و  دجو  هب  ار  نامسآ  ناشاه ، هاگن  یگنر  یب  هک  دیحوت  نایرکشل  اب 
.هدومن

، نایوگریبکت دـیتسه و  نآ  راد  هیالط  هک  يرون  عولط  لولح  تساه ؛ هلـصاف  اهزرم و  يوس  نآ  رد  امـش  روضح  لولح  رظتنم  ناـمز 
.دز دیهاوخ  دایرف  يدیحوت  يدربن  رد  ار  نآ 

دهاوخ هارمه  هب  هناریلد  يزوریپ  هک  دـنز  یم  داـیرف  ار  يا  هناعاجـش  میمـصت  هدـش و  شومارف  تسکـش  ناـت ، هتـسکش  ياـه  یتشک 
.دروآ

.دروآ دنهاوخرد  وناز  هب  ار  كرش  يروطارپما  دیحوت ، نایهاپس  هک  تسا  دننام  یب  شقن  نیا  نز  ملق  خیرات ،

رد هک  ینامـسآ  رذـب  نیا  زا  ادرف  تسامـش و  هنارادـم  قح  دربن  ماغیپ  يزوریپ ، مایپ  ییاـهر و  دـیون  هک  دـیا  هدرک  هراـپ  ار  اـهریجنز 
ایند رـساترس  رد  يدیحوت  ناهج  یناهج و  دیحوت  ات  دروآ  دهاوخ  رب  رـس  داقتعا ؛ روراب  ياه  لاهن  دیا ، هدناشفا  سلدنا  درـس  كاخ 

رب يزوریپ  تیار  قشع ، سگرن  هویم  دـباتب و  نوگلین  دـبنگ  ياـج  ياـج  رد  اـه  لد  دنـسم  رب  يدـمحم  رهم  دیـشروخ  دزارفارب ، دـق 
«. ْبیرَق ٌْحتَف  هّللا َو  َنِم  ُرصَن  « ؛ دزورفارب ناهج  رسارس 
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نیفعضتسم جیسب  زور 

هراشا

هبنش

رذآ 1384  5

لاوش 1426  23

NOV.26.2005

یپ نتورف  هبزور  قشع /  هسردم  رد 

قشع هسردم  رد 

یپ نتورف  هبزور 

كاچ يا  هیفچ  هب  درک و  یم  عولط  قشع  ههبج  رد  طقف  هک  يدیشروخ  رطاخ  هب  منک ؛ مان  تبث  قشع  هسردم  رد  ار  ملد  مهاوخ  یم 
.تسنام یم  كاچ 

رطاـخ هب  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  بش  بلق  رونم ، نوچ  هک  ینادیهـش  رطاـخ  هب  منک ؛ ماـن  تبث  قـشع  هسردـم  رد  ار  ملد  مهاوـخ  یم 
.دندش دازآ  هرصاحم ، سفق  زا  هک  ینارتوبک 

هب دشک ، یم  سفن  ار  شا  یگدنز  ياه  هظحل  نیرت  ییایمیش  هک  مردارب  رطاخ  هب  منک ؛ مان  تبث  قشع  هسردم  رد  ار  ملد  مهاوخ  یم 
.دندروخ دنویپ  توکلم ، اب  هک  ینادرم  ْنامسآ  مامت  رطاخ 

.يا هدیشک  درد  ياه  لد  همه  دوصقم  هک  وت  رطاخ  هب  دنتسه و  نامسآ  لها  هک  ییاه  تیونعم  همه  رطاخ  هب 
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.میدرک یم  فراعت  هلولگ  نمشد ، هب  ههبج  رد  ریخ ! هب  شدای  دیوگ : یم  ردپ 

.متخومآ قشع  هسردم  رد  ار  یگدنز  يابفلا  نم  دیوگ : یم  ردارب 

؟ تساجک ما  یگدنز  ياه  لاس  راگدای  ما ، هیفچ  دیوگ : یم  تسا ، هتشاک  راموس »  » سدقم كاخ  رد  ار  شیاپ  کی  هک  فسوی » »

 . ...وت ياضر  هب  ما  یضار  ایادخ ! دیوگ : یم  تسا ، هدماین  هچملش »  » زا شرسپ  اهنت  زونه  هک  بنیز »  » و

.منک مان  تبث  قشع  هسردم  رد  ار  ملد  مهاوخ  یم  تساجک ؟ ما  همانسانش 

يریما نیسح  میتسه /  یجیسب  ام 

میتسه یجیسب  ام 

يریما نیسح 

ِرـس هغالبلا ، جـهن  يدابآ  نادـلوتم  .هعیبطلاءاروام  ناردـپ  بلُـص  زا  میا و  هدـش  دـلوتم  هبهار  ناردام  زا  مییایند ؛ قالط  ناکدوک  اـم 
.دنروخ یم  بآ  رون  همشچ 

.الوم مایق  ات  میا  هدنام  هزات  ام  هتسب و  خی  هدرک ، رفس  دیشروخ  یب  نامز 

.دشک یم  مروش  هب  سگرن ، لگ  يوب  راظتنا  دوش و  یم  فلت  ملد  هظحل  نویلیم  تسیب  تعاس ، ره 

.هدیسوپ ياه  تب  نتسکش  يادص  تسا ؛ ناریا  اجنیا  .دننک  یم  یـشورف  ْیِم  تقیرط ، ِنالاس  کچوک  دنا ، هدش  اهنت  ناگتـسشن  اهنت 
.دیآ یم  یلع » ای   » نویلیم تسیب  زا  هک  تسا  یجیسب  ياپ  يادص  نیا 

.میراپسهر ناهج  نافعضتسم  تشونرس  يوس  هب  میا و  هدز  شیوخ  هدیرب  رس  رب  هدنخ  ام  ددنخ و  یم  البرک  يوس  هب  ینیمخ  هداج 

.خیرات هروطسا  نامه  میتسه ؛ یجیسب  ام  .میتداعس  رعاش  نیرخآ  هاگن  لوارق  شیپ  ام  .میتلادع  لوسر  ندمآ  یناگدژم  ام 

یپ نتورف  هبزور  ...مدرک /  جیسب  ار  متاملک  مامت 

...مدرک جیسب  ار  متاملک  مامت 

یپ نتورف  هبزور 

هک وت  دای  دـنزادنا ؛ یم  وت  دای  هب  ارم  هشیمه  هک  دـنا  یتاملک  توکلم ، تداهـش و  هسامح ، راثیا ، قشع ، زاـمن ، نآرق ، هیفچ ، رگنس ،
.وت لد  دنزرف  هنییآ ، تسا و  وت  رابت  زا  باتفآ 
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رپ تندورـس  يارب  گرزب ، نارعاش  حور  .دوب  هدش  ناتـسلگ  تا  يراهب  ياه  مدق  زا  ام  رگنـس  يدمآ ، ناراب  سنج  زا  یتاملک  اب  وت 
.دیشک یم 

.دنک میدقت  وت  هب  ار  دوخ  ِسمش » ناوید   » ات دوب  هدمآ  يولوم »  » دوب و هدرک  زاغآ  تیارب  ار  رگید  یناتسلگ »  » ِنتشون يدعس » »

.دیشخرد یم  تا  یناشیپ  رب  البرک  باتفآ  مان  زبس و  يا  هدنمزر  تئیه  رد  يدمآ ؛ مرادید  هب  هراتسُرپ  بش  کی  رد 

، دزاون یم  ار  يا  هکرب  هک  يدیـشروخ  نوچ  وـت  منک و  تهار  شرف  هک  متـشادن  يزیچ  كاـچ  كاـچ  يا  هیفچ  زج  رگنـس ، رد  نم 
.یتسشن رگنس  بوطرم  كاخ  رب  یتعاس 

.ما هدرک  ار  تتاملک  ياوه  بیجع  تس  يدنچ  ناوخب ! یتیب  یتفگ :

: مدناوخ

جیسب تخآ  یگریت  هیلع  دیشروخ ، »

جیسب تخات  ناما  یب  مصخ ، رگشل  رب 

تخادنا نمشد  تمس  هب  لد ، کجنران 

« جیسب تخادرپ  قشع  راک  هب  هنوگ  نیا 

! ناوخب یتفگ :

: مدناوخ راب  رگید  و 

دنزب ایند  هب  اپ  تشپ  هک  تفر  یم  »

دنزب ال »  » شغ یب  بارش  هعرجال ،

دید ار  شهاگن  يایرد  هک  دیشروخ 

« دنزب ایرد  هب  لد  هک  دمآ  نییاپ 

...ایرد تئیه  هب  اعد ، ياه  تسد  اب  یتساخرب ؛ ... 

یتشاد ندیـسر  دنت  شطع  وت  يدوب ، يراج  وت  يدوبن ، ندنام  سنج  زا  وت  اما  نامب ؛ نم  اب  میوگب : هک  مدرک  حیـسب  ار  متاملک  مامت 
.دش یم  رشتنم  اه  ناتسلخن  رد  هک  دوب  وت  يادص  رهشمرخ ،»  » ات لوفزد »  » زا و 
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.دهد یم  زاورپ  ترسح  يوب  هک  ینایلاس  تبرغ  ما و  هدنام  نم  يا و  هدیشک  رپ  وت  نونکا ،

: تسا يزییاپ  ناراب  هودنا  زا  رت  هنانگمغ  هک  يرعش  ما و  هدنام  نم  و 

تسا زییاپ 

بورغ

نینوخ تسا  يا  هیفچ 

ناتسهوک ياه  هناش  رب 

رتوس نآ 

تسود نادیهش 

دننز یم  لاب  لاب  ار  نامسآ 

مرگن یم  میاه  تسد  هب  هناسمتلم 

تس یلاخ  رتوبک  زا  نیمز 

زونه نم  و 

.ما هدرواینرد  لاب 

یمرخ هفطاع  ناراب /  هلیبق 

ناراب هلیبق 

یمرخ هفطاع 

ار قح  ینیشناج  تلاسر  هک  هاگ  نآ  هللا ؛ هفیلخ  عیفر  مان  كرات  رب  دنا ؛ هتـشاگن  ناسنا  تاراختفا  خیرات  يادنلب  رب  ار  وت  نشور  مان  و 
ینک یم  قح  تقیقح  يالتعا  فقو  ار  تدوجو  مامت  هناقداص ، يریگ و  یم  شود  رب  یگتسیاش  هب 

یم همزمز  نایناهج  شوگ  رد  ار  قشع  تسایس  وت  تسا ، هدرک  ُرپ  ار  رشب  نهذ  ياضف  مامت  نامیس ، دود و  نهآ و  هک  يراگزور  رد 
.ینک

یم شود  رب  جیـسب  سدـقم  مان  هناشن  هب  دراد ، تشیالآ  یب  هداس و  حور  زا  تیاکح  شیانـشآ ، هداـس و  دوپ  راـت و  هک  ار  تا  هیفچ 
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یتـشاد و شود  رب  هراـپمخ  گـنفت و  هـک  زورید  هـچ  تسوـت ؛ نـشور  روـضح  هاـگنالوج  يزارفارــس ، ياـه  هـصرع  ماـمت  .يزیوآ 
یخرس زا  ار  بورغ  بونج و  بیجن  ياهزیرکاخ 

ص:56

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


باـن گـنهرف  يا و  هتفرگ  ملق  تفرعم و  مـلع و  رگید  یتـسد  رد  ناـمیا و  یتـسد  رد  هـک  زورما  هـچ  يدرک و  یم  باریـس  تنوـخ 
.ینک یم  رشتنم  ام  هتفرگ  رابغ  نهذ  رد  ار  یجیسب 

.دنسانش یم  ناشبان  تریغ  زا  ار  درم  نادرم  هک  يراگزور  رد  یتعاجش  رابت  زا  قشع ؛ یلاس  کشخ  رصع  رد  یناراب  هلیبق  زا  وت 

کیبل .درک  دایرف  نورق  راصعا و  مامت  رد  ار  نایجیسب  یگنادرم  هزاوآ  تشاداو و  یتفگـش  هب  ار  ایند  قح ، يادن  هب  تا  هناناج  کیبل 
هرازه هماج  دوخ ، یجیـسب  هوق  هراشا  هب  هنوگچ  هک  دـنراد  دای  هب  دـندراد ؛ دای  هب  ناتـسزوخ  هدـیتفت  ياه  تشد  زونه  ار  تا  هناـناج 

.يدرپس هثداح  يایرد  هب  لد  هنادرم ، يدیرد و  ار  اه  یگتسباو 

ناوت ناتـسد  رادیب و  نهذ  نشور ، هاگن  رادماو  دبا  ات  یبوخ ، هک  تسا  نابوخ  امـش  دنلب  مان  راوازـس  اهنت  جیـسب  سدـقم  هژاو  يرآ ،
.تسامش دنم 

ییاضر ناراب  قشع /  مان  هب  يا  هسردم 

قشع مان  هب  يا  هسردم 

ییاضر ناراب 

.تایضایر زا  ربج ، زا  هفسلف ، زا  دنتفگ ؛ یم  ینیمز  مولع  زا  همه  اه  هسردم 

.دوبن نامسآ  زا  ناشن  يا  هسردم  جیه  رد  اجک ، چیه 

.داد یمن  زاورپ  سرد  یسک 

.تخومآ یمن  ار  ندوب  هناورپ  یسک 

.دروآرب قشع  دایرف  یسک  ییاج ، اهرود ، نآ  هاگان ،

تفگ زاورپ  زا  یسک 

.رارق یب  ياه  هنیس  تحاسم  هب  يا  هسردم  دش ؛ سیسأت  قشع »  » مان هب  يا  هسردم  و 

.دنتفاتش خرس  رتفد  رد  ناشدیپس  مان  تبث  هب  هتسد  هتسد  ناناوج ،

.تفرگ یبیجع  يوب  رطع و  رهش ،

.زاورپ زا  هناورپ ، زا  دوب ؛ راهب  زا  نخس  اج  همه 
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.درک همزمز  اه  ناج  شوگ  رد  ار  ادخ » يایلوا  هلاس  نارازه  نامرآ   » یسک

«، ناسنا یلزا  تناما   » زا تفگ ؛ یَلب » اولاق   » زا یسک 

دوب ْبیرَق » ٌْحتَف  هّللا َو  َنِم  ُرصَن   » رهُم ناشیناشیپ  رب  دندروآ ؛ نورب  رس  هسردم  ِدنلب  ياهراوید  تشپ  زا  رون ، لسن  زا  یناناوج  هاگان ، و 
«. ْنومَْلعَت ام ال  ُمَلْعَا  ّینِا   » هدوشگ زمر  رد  دندنام  هریخ  کئالم ، دنتشاد و  قشع  یتسم  روش  هنیس ، رد  و 

(1) «. دننک ادا  ار  ناسنا  یلزا  تناما  دنیایب و  ات  تسا  هدوب  ناناوج  نیا  روهظ  راظتنا  رد  لاس  نارازه  ناهج  خیرات   » هک یتسار  هب  و 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشود

رذآ 1384  7

لاوش 1426  25

NOV.28.2005

نیدلاردب مظاکدمحم  هقف /  ياه  برد  رگشیاشگ 

هقف ياه  برد  رگشیاشگ 

نیدلاردب مظاکدمحم 

، عیقب ياه  هیوم  جنر  اب  تسـشن  گوس  هب  دیاب  سپ  نیا  زا  .میوش  یم  اوآ  مه  نامـسآ  راب  هیثرم  ياه  هاگن  اب  خلت ، عادو  نیا  ِسپ  زا 
ذوفن شناد  خـیرات  ناج  رب  ادـلی  نارازه  يازارد  هب  یمتاـم  هک  تسکـش  ناوت  یمن  نیا  زا  رت  نیگهودـنا  .تیاور  دـننام  یب  ِنزح  اـب 

.دشاب هدرک 

، قیاقح رارـسا  فینـصت  رد  مه  .مرکم  ار  داهز  مه  دوب و  مدـقم  ار  دابع  مه  .اوشیپ  ار  قشع  لها  مه  دوب و  ورـشیپ  ار  قوذ  لها  مه  »
(1)« .ریظن یب  ریسفت ، لیزنت و  رارسا  فیاطل  رد  مه  دوب ، ریطخ 

.دنا هتخادنا  هار  کشا  زا  یجوم  شناد ، ياهایرد  دنا و  هدرک  نت  هب  هودنا  سابل  تهاقف ، ياه  یسرک  کنیا 
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.دز راج  ار  شیوخ  يدیلپ  یقیناود ،» ِیشنم   » تلاهج و نیگآرهز  تسد  هریت ، ِبش  هناملاظ  تموکح 

.مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  قیاقدلا ، نیبم  قیاقحلارهظم و  ترضح  يازع  رد  تسا  شنیرفآ  نیا  کنیا 

ناحدام نابیدا و  یمامت  زا  تباین  هب  هناعطاق  يرواب  گـنهآ  شوخ  ردـقچ  میئاتـس ؟ یم  ار  هک  لاـجم  نیا  رد  دوب و  هک  وا  یتسار  هب 
: هتسب شقن  تایبا  نیا  رد 

ٌءانَع ُحدَملا  ِحدَملا َو  َقوَف  ُرَفعَج  ای  َتنأ  »

؛ ٌءامَس َْتنأ  ْمَُهل  ٌضرأ َو  ُفارشْألا  امَّنِا 

ار ناـنآ  وت  دـنا و  نیمز  نوـچمه  ناـگرزب ، اـنامه  .تسا  ندـنکفا  جـنر  هب  ار ) دوـخ  وـت ،  ) ندوتـس تدنیاتـس و  هک  ینآ  زا  رترب  وـت 
تمظع .دـشابن  وا  گنـس  نارگ  بتکم  زا  دـنم  هرهب  دـشاب و  درخ  هـب  بـستنم  هـک  ار  یـسک  تـسا  هدرواـین  راـگزور   (1) «. ینامسآ

دندمآ درگ  هوبنا  ناثدحم  .دنا  هدرک  لقن  ار  وا  یمالک  ياهرهوگ  رفن ،» رازه  راهچ   » هک تساجنآ  ات  ردق  الاو  سردم  نیا  هاگـشناد 
هشیدنا .دنناشونب  دنشونب و  ار  نآرق  نیرز  تاحفـص  رـسفم  هقف و  ياه  برد  رگـشیاشگ  هدنزرا  هزاوآرپ و  ياه  مایپ  زا  يا  هعرج  ات 

ياه هشیدنا  .دنناوخ  یم  يرفعج  بهذم  ار  هعیـش  بهذم  هک  تساجنآ  ات  مشـش  يادتقم  نیا  شخبرثا  ذفان و  مولع  يروحم و  ياه 
؟ ار همذ  نیا  دننک  يرب  هنوگچ  ات  ییوج  هراچ  یپ  رد  دنیوا و  نویدم  ینید ،

دمحم نب  رفعج  .دـنیبب  دزم  هفافل  رد  يدام  تساوخرد  يا  هرذ  وا ، زیگنا  تفأر  هنازوس و  لد  تامحز  سپ  رد  هک  یمـشچ  داب  روک 
یتراشا اهنت  ار  نـالقاع  دـننک و  یم  هراـشا  ادـخ  تمـس  هب  اـهنآ  همه  هک  هداد  راـشتنا  ار  شا  ییاـناد  ییاراد و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

نایم هک  زامن  رب  دراد  يدکؤم  شرافـس  .تسا  شیوخ  نادرگاش  هناقـشاع  تدابع  هناصلاخ و  یگدـنب  راتـساوخ  اهنت  وا  .تس  یفاک 
: دیامرف یم  درگن و  یم  نادنواشیوخ  مامت  هب  تیصو ، نیرت  مهم  اب  تسا  ربارب  هک  تاظحل  نیسپاو  یتح  تسا ؛ تیولوا  رد  تادابع ،

(2) «. دسر یمن  درامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  »

.دهد یم  رس  شیوخ  ناهنپ  ياه  هتسدلگ  زا  ار  مولظم  يدایرف  یشوماخ ، نیح  رد  عیقب  نونکا 

هک تسا  هدش  هداهن  ام  ياه  لد  رب  موصعم  يربهر  نادقف  غاد  .تسا  لاوش  مجنپو  تسیب  کنیا 

ص:60

.كرابم نب  هّللادبع  رعاش : ص122 . مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  یناگدنز  يدیهش ، رفعجدیس  - . 1
هرامش 5. ص 2 ، ج 47 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - . 2

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14463/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14463/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دروآ یم  نینچ  یشیاین  بلاق  رد  ار  دوخ  فرژ  فراعم 

مبیصن دوخ  لضف  زا  هک  یـشیاشگ  رد  ات  نک  يزور  ارم  ایادخ ! .يامرفم  راوخ  تا  ینامرفان  هب  يارایب و  دوخ  تعاط  هب  ارم  ایادخ ! »
(1) «. مشاب رای  راوخ و  مغ  يا  هدومرف  گنت  وا  رب  ار  دوخ  يزور  هکنآ  اب  يا ، هدرک 

يدمحم سابع  تسا /  نامسآ  گوس  نهاریپ  بش ،

تسا نامسآ  گوس  نهاریپ  بش ،

يدمحم سابع 

؟ دنک سح  ار  تهاگن  هشیمه  شمارآ  ات  دبوکب  هرخص  مادک  رب  رس  ایرد  وت  زا  دعب 

یلاخ ياه  هرفـس  رابنلت  هشیمه  ياه  ضغب  رد  ار  هیرگ  شمارآ  اهراز ، مدنگ  يوب  ات  ار  ناش  ییاهنت  دنیرگب  هناش  مادک  رب  رـس  اهربا 
؟ دنک يراج 

.دنزیر یم  ایرد  رب  اهدور  ار  تنتفر  هنابیرغ  هک  تساه  لاس 

.دنک یم  كاچ  نابیرگ  حبص ، ره  هک  باتفآ  هارمه  ار  خیرات  گرب  نیرت  خلت  نیا  دننک  یم  هیرگ  گرب  گرب  اه ، تخرد 

راهب یتح  تسا ؛ ربخ  یب  تا  یکاخ  رازم  رطع  زا  نامـسآ  یتح  هک  غیرد  دـندرگ ؛ یم  وت  يوب  هب  ار  كاـخ  لاـح ، ناـشیرپ  ياـهربا 
.دریگب يراهب  هشیمه  لگ  مادک  زا  ار  تبیرغ  هچغاب  غارس  دناد  یمن 

هب ار  اه  ضغب  دنـشکب و  لاب  ار  الط  یب  دبنگ  مادک  ای  دننک  هیرگ  تا  هتـشادن  مرح  ياجک  رد  ار  ناشیاه  ضغب  دـنناد  یمن  نارتوبک 
یگـشیمه تبرغ  شکـشیپ  ار  تیاه  مشچ  ینتفاین  تسد  نامـسآ  ینکاو و  کلپ  ات  دننک  اوجن  میـسن  مادک  شوگ  رد  زاوآ و  مادک 
!؟ دشاب تملع  زا  يا  هلمج  يایوگ  رتفد  دناوت  یم  ایرد  مادک  ای  دروآ  یم  بات  هنیس  مادک  ار  تا  هتفگن  ياهزار  ینک ؟ ناش 

هتسشن هایس  ياه  هدنرپ  هدرک و  نت  هب  تیازع  رد  نامـسآ  هک  تس  یگوس  نهریپ  بش ، تسا و  مولع  يادنلب  رب  هتـشارفا  مَلَع  تمان ،
رد هشیمه  تا  یگرزب  دای  ات  دـنا  هتخیوآ  ناشیاه  هناـخ  ردرـس  رب  نایعیـش  هک  تسا  ییازع  ياـه  مچرپ  ناـماه ، هناـخ  ياـهراوید  رب 

.دنک زاورپ  نامنامشچ  لباقم 
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یپ نتورف  هبزور  ...هودنا /  نیشن  گوس  ملد 

...هودنا نیشن  گوس  ملد 

یپ نتورف  هبزور 

! رابکشا نامشچ  رب  مالس 

! راوگوس ياه  لد  رب  مالس 

! دیهآ کشا و  ياه  هظحل  رفسمه  قشع ، ياوشیپ  نیمشش  گوس  رد  هک  امش  رب  مالس 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ياه  بش  تولخ  زار  مه  يا  هنیدم ، مالس ،

! خیرات نازورف  ياهدیشروخ  يارس  تولخ  يا  عیقب ، مالس ،

.گرزب تبیصم  نیا  دنک  یمن  میاهر  تسا و  هودنا  نیشن  گوس  ملد  نم 

.دنیشن یم  ملد  رب  دزیخ و  یمرب  عیقب  تبرغ  زا  هک  یهودنا  دنک ؛ یمن  میاهر 

.تسا هدناود  هشیر  نم  رد  درد ، خیرات  ياه  هشیر  زا  هک  يدرد  هریت ؛ درد  نیا  دنک  یمن  میاهر 

.هنیدم ندنام  باتفآ  یب  هاکناج  هودنا  دنک  یمن  میاهر 

.دوش یم  رشتنم  ملد  رد  عیقب ، ناتستبرغ  زا  هک  یجنر  دنک  یمن  میاهر 

.تسا هتفخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هیقف  تلد ، رد  عیقب ! يا 

.دنتسه شا  يدبا  غارچلچ  ناگراتس ، هام و  تسا و  نامسآ  یبآ  شدبنگ ، هک  یهاگراب  یتسه ؛ مشش  دیشروخ  یتوکلم  هاگراب  وت 

.یناراب هودنا  نیا  دنک  یمن  میاهر 

.تسا ناراب  کشا  نامسآ ، هینیسح  بشما ، نم  راید  رد  هنیدم !

.ناشکهک هتخوس  رگج  زا  يا  هراپ  هام ، دننامسآ و  ینارون  ياه  کشا  اه ، هراتس  بشما ،

.دنز یم  رس  رب  تشم  نارازه  هظحل  ره  مطالترپ ، كانهودنا و  ایرد ، بشما ،

.دبوک یم  هنیس  هب  زبس  تسد  نارازه  فص ، رد  فص  هوبنا و  رادازع ، ياه  هتسد  نوچ  لگنج ،
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.دنهد یم  رس  هحون  نانزریجنز  نونجمدیب ، ناتخرد 

، دنزاون یم  ار  ازع  گنهآ  نیرت  نیگمغ  اه ، هناخدور 
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نتسیرگ نم ، راید  ياهاتسور  اهرهش و  رد  بشما  .دشک  یم  ریوصت  هب  کشا  راشبآ  رد  ار  نتسیرگ  نیرت  كان  هودنا  ناتـسهوک ، و 
!؟ تسا هدشن  یکی  ناهج ، ياه  سونایقا  اب  منیمزرس  زبس  يایرد  نونک  ات  ارچ  مشیدنا  یم  هک  دراد  دادتما  ردق  نآ 

.میامش تبرغ  مغ و  ياه  هظحل  درد  مه  بشما ، عیقب ! يا  هنیدم ! يا 

 . ...متسه نامسآ  نیمز و  هودنا  نیشن  گوس  نم  و 

یسوط اروح  عیقب /  رفاسم 

عیقب رفاسم 

یسوط اروح 

.دنارتسگ یم  نیمز  رب  تواخس  ياه  لاب  هک  یناتسد  اب  دوب  هدوشگ  ار  اه  هزاورد 

.ینامسآ شناج  دوب و  یهلا  رارسا  نزخم  شا  هنیس 

.عیشت هنارک  یب  رحب  رد  دیشورخ  یم  دیشوج و  یم  نیمز 

.درب كالفا  هب  هار  كاخ ، سامتلا  ناتسد  ات  دوشگ ، یم  نیمز  ات  ار  نامسآ  ياه  هچیرد 

.دوب هتفرگ  ارف  ار  شا  هناملاع  هرهچ  ناینیمز ، یساپسان  درگ  هک  دوب  ینیشن  كاخ  یشرع  هنیدم ، ياعدا  یب  هداس و  راگزومآ 

رد تدارا  يوناز  ییادیش ، ییاه  لد  هتخوس و  ياه  لاب  اب  هک  اه  ماشه  رباج و  ریصبوبا ، ناهاوخ ، هدنیوج و  هناورپ  نارازه  اب  یعمش 
.دندوب هدز  یهلا  رارسالا  نزخم  رضحم 

یم الاح  و  روز ؛ هئطوت و  دـنفرت  هب  زج  دنتـسج  یمن  یهار  تملظ ، ناگرپ  بش  شا ، یـسدق  هلاـه  رد  دوب و  دـیما  ماـهلا و  یلاـها  زا 
.دننک شودحم  ناتسگنرین ، راصح  رد  ار  كاخ  يرتشگنا  نیگن  ات  دندیشوک 

راوید رد و  شردام و  هرطاخ  هب  رود ، يا  هتشذگ  رد  دنادرگ و  یم  شبلق  هنیآ  رد  ار  یـسابع  ناطیـش  هینک  رهز  هنابیرغ  عیقب ، رفاسم 
.دیسر یم 

راد غاد  هنیس  هب  ار  نآ  یهلا ، تناما  راب  عادو  رد  شا  ینامسآ  شوغآ  هدرک و  باریس  ار  هنیدم  نیمز  شذفان ، هاگن  هچیرد  زا  کشا 
.درک یم  يراج  رفعج  نب  یسوم 

دزوس و یم  ناشالوم  مغ  رد  اـه  نرق  هک  تسا  نایعیـش  بلق  عیقب  نیا  اـما  ار ؛ رگید  یغارچ  روضح  دـنک  یم  هلوره  غارچ ، یب  عیقب 
.دناشفا یمازع  کشا  شناماما  تیمولظم  رب  هنابیرغ  دزادگ و  یم 
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ییاضر هدیمح  رپرپ /  راهب  نیمشش 

رپرپ راهب  نیمشش 

ییاضر هدیمح 

.میاشگ یم  لاب  ار  وت  رطعم  ياوه  رد  ندیرپ  ناهج ، يوس  نیا  رد  نم  دزیر و  یم  ورف  ناهج  زا  رگید  یتمس  رد  دیشروخ ،

! - شرع رب  هدز  هیکت  توربج -  ات  تسا  يرپ  لاب و  ار  وت  .دشک  یم  شیاه  کلپ  رب  كاخ ، ار  تنابرهم  هیاس  یتسین و 

نهذ رد  نزریجنز ، هتـسد  يادص  تسا و  ررکم  بش  تسین ، يزاوآ  تسین ، ییادص  تس ، یمخز  ما  هرجنح  تسا ، هتخادگ  میادص 
.دنز یم  مدق  هچوک 

.تسا هدرب  دوخ  اب  داب  ار  خیرات  تاحفص  یتسین و 

.دراد یماو  هجض  هب  ار  یلاوح  نیا  ياه  بش  تدای  نافوت 

هدرک همجرت  ار  تداهش  يرگید  زرط  هب  يا و  هدیـشک  نوریب  گرم  هدرم  ياه  باق  زا  ار  یگدنز  ناشخرد  تروص  هک  درم  گرزب 
.منک یم  سح  راشرس  ار  وت  رطع  ناتخرد ، هخاش  رب  هتخیوآ  ياهراهب  مامت  زا  هک  ییوت  يا !

ناش يدرد  یب  باوخ  تتلادع  يادص  دابم  هک  دنا  هدیرب  خلت  هچ  ار  تیاه  سفن  هئطوت ، نیگمهس  شراب  نیا  رد  رپرپ ! راهب  نیمشش 
! دنکشب ار 

.دننک یم  لابند  ار  وت  ترسح ، شراب  زا  سیخ  ییاه  مشچ  زونه  كاخ و  زا  يا  هتفرگ  لاب 

.ما هدش  هریخ  نامسآ  هب  نیمز  زا  .تسوت  ياوأم  نامـسآ  راد ! هلابند  هراتـس  نیمـشش  .دنز  یم  مشتآ  تندوبن  غاد  هشیمه ، ات  زونه و 
.ما هدرک  سح  خلت  هچ  ار  تنتشذگ 

.تسا هدیچیپ  كاخ  ماشم  رد  مغ  يوب  .مَاوت  شوپ  هایس 

.دنا هدش  ناریو  نم  رد  ایند  ياهرس  مامت 

.دنبوک یم  ما  هنیس  رب  هدرشف  ياه  بلق  مامت  دنراب ، یم  ياه  ياه  نم  رد  هدنام ، ياه  مشچ  مامت 

؟ يا هتشاذگ  رس  كاخ  تبرغ  ياجک  .دنازرل  یم  ار  كاخ  وت  نارادازع  هتسد  يادص 

.دنک یم  لابند  ار  تروبع  در  تسا و  هتسب  نانچمه  میاه  مشچ 
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، باتک هچره  زونه  نت ، رب  روبع  يادر  وت ، يادـص  رد  هدـماین  هدـمآ و  ياهراهب  ماـمت  وت ، ياـه  تسد  رد  ناـهج  ياـه  غارچ  ماـمت 
.یتسه یتسین و  زونه  ...بلاط  هچره  هنشت ، هچره  رون ، هچره  هملک ، هچره  ملق ، هچره 

.خرس يا  هتفر  زبس و  يا  هدمآ  يا ، هتشذگ 

.دننز یم  طخ  ار  بش  دنشخرد و  یم  دنهد ، یم  عولط  يوب  تتاملک 

.مزیر یم  کشا  مبوک و  یم  هنیس  رب  ار  تنتفر  تسود ! تاقالم  هب  يا  هتفرگ  لاب  هناقاتشم  هچ 

يرون ماهلا  يرفعج /  هبذج 

يرفعج هبذج 

يرون ماهلا 

.يدش یمن  اه  تمکح  سونایقا  نابایرد  وت  رگا  درک ، یم  نازخ  ار  ام  هشیدنا  ياه  لصف  يدرخبان ، نازییاپ 

.يدرب یمن  هار  ار  ام  یتفر و  یمن  ام  هار  ارف  تسد ، رد  سوناف  وت  رگا  دش ، یم  غورف  یب  یعیش  دیاقع  یقرشم  هوکش 

! ادخ شرع  ياه  هرگنک  رب  هدنزورف  رگنشور  يا  امیپ ! نامسآ  يامنهار  يا 

.مونش یم  وت  زا  یمالک  یتقو  دشک ، یم  هنابز  منتسناد  شطع  بیهل  دوش و  یم  رو  هلعش  منتخومآ  ناجیه 

تاملک رحب  رد  منز ، یم  ایرد  هب  ار  ملد  سپ  مشاب ؛ تقیمع  نانخـس  نیـشن  لحاس  مناوت  یمن  مسر ، یم  تا  ینامـسآ  مان  هب  هاگره 
دیراورم نتـسشن و  يراـنک  نم ، زا  دـیآ  یمنرب  نوچ  موش ؛ یم  رو  هطوغ  هناـصاوغ  ناـهج ، ياـه  یبوخ  همه  رد  مور و  یم  ورف  وـت 

.ندیچن ندید و  ار  تداعس 

.دهد یم  متراشب  ملد  مالسلا ،» هیلع  هّللادبع  یبا  ْنَع  : » مناوخ یم  منیب و  یم  يا  هفحص  رب  ار  تنابرهم  مان  یتقو 

.دوش ما  يزور  ادخ  ياه  فرح  سنج  زا  یفرح  ات  مراپس  یم  دای  هب  ار  تاملک  تعرس ، هب  منازغل و  یم  ذغاک  يور  ار  مهاگن 

زا يرت  هزات  يانعم  راب ، ره  ات  منک  یم  رارکت  ار  تیاه  فرح  مدرگ و  یمرب  مور و  یم  ردق  نآ  مریگ و  یم  رـس  زا  ار  اهرطـس  اهراب 
.دوش رت  ناوج  تا  يرفعج  هبذج  رد  منید  لد و  دتفا و  ورف  هخاش 
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یم ادـخ  هب  ار  ما  یگدـیمر  ياه  هظحل  دـمد و  یم  نم  رد  ار  یگدـنب  یلاـعت  ندـش و  ناـسنا  تقیقح  ندوب ، مدآ  حور  وت ، تاـملک 
.دناسر

.تناشن یب  هدج  تناردپ و  وت و  تبحم  دنک  یم  لولح  نم  رد  هنوگ  رگید  هاگ ، نآ 

.متدارا همه  اب  رود ، هار  زا  میآ  یم  وت  سوباپ  هب  تقو ، نآ 

.مهد یم  مالس  وت  هب  عیقب ، ياه  مغ  زا  هدنکآ  یبلق  اب  مزیخ و  یمرب  هنیدم  هب  ور  ملد ، مامت  اب 

.مسوب یم  ار  تنایرع  كاخ  منک و  یم  تمیظعت  هنیس  هب  تسد  تماق ، مامت 

: میوگ یم  مدوخ  هب  .ددنب  یم  شقن  مرادرک  هظفاح  رد  وت  زا  هزات  یثیدح  .مریگ  یم  هیرگ  يوب 

«. دوب هدرک  ثیدح  وا  هک  مشاب  نامه  دیاب  .دوتس  وا  هک  موش  نامه  دیاب  .دومرف  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  ابا  هک  منک  نامه  دیاب  »

يریما نیسح  اهیبا /  مأ  رسپ 

اهیبا مأ  رسپ 

يریما نیسح 

.دنک یم  تسس  ار  میاپ  نارهت  رد  هنیدم ، رد  یمومسم  رگج  مخز  یتقو  دنیآ ، یم  میاشامت  هب  اه  میرکای 

.دنکش یم  دنک و  یم  عمج  نم  ضغب  رد  ار  مفالسا  قه  قه  عیقب ، ناهنپ  هآ  یتقو 

یم يرفعج  هعیـش  ارم  ما ؛ هدـمآرد  وت  هاگن  عیـشت  بهذـم  هب  نم  دـنناوخب ؛ تعامج  هب  ار  ممومـسم  زامن  اـت  دـنا  هدـمآ  اـه  میرکاـی 
.دنناوخ

مسر دندرک و  یـشاقن  هرطق  هرطق  ار  یگدادلد  لئاسملا  حیـضوت  هک  دندیفـس  خرـس و  رتوبک  رازه  راهچ  وت ، مخز  بتکم  نادرگاش 
.ار راهب  طخلا 

يارب راتفرگ ، تما  هک  ماگنه  نآ  زاونب ، للم  ناج  ياهرات  رد  ار  سابع  ینب  تنایخ  هیما و  ینب  روج  ياـشگب ! ار  تبرغ  دـیعبت و  زار 
ار تمَلَع  دـندرک و  دـیعبت  ار  تا  هزرابم  هک  هاگ  نآ  دـنتفگ ، کیبل  یـسابع  ياتدوک  هب  يولع ، ماـیق  ياـج  هب  يوما ، توخن  زا  ذارف 

.سوبحم

.دندش وت  نیشن  بتکم  میرکای ، نارازه  دش و  ملاع  ناوخ  هزاوآ  تشناد ،

.ار دایرف  یناریح و  هدرک و  مبیصن  ار  هنابش  ياه  نابایخ  هتسکش و  ار  ملد  تشپ  تا  هلاس  رید  ییاهنت 
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ملع ام ، دوش و  هدوشگ  رفک  يور  هب  هئطوت  ياهزرم  دـنکن  دزاس ! نامراتفرگ  ایر  سابع  ینب  هب  هانگ ، هیما  ینب  زا  رارف  دـنکن  میالوم ،
! مینک لوانت  مومسم 

تیلست زاس و  نام  ییاهنت  هدنرپ  ار  عیقب  تبرغ  .راد  ینازرا  ام  ياه  کشا  هب  ار  تناوارف  ياهدرد  اهیبا ! مأ  رسپ  ترگج ، مخز  نابرق 
.ریذپب ار  ام  هدمآرب  رگج  زا  هآ 

یناخ میرک  هزمح 

.دنهد یم  رس  ار  تیمولظم  تبرغ و  دایرف  دنهد و  یم  ار  وت  يوب  زونه  هنیدم  ياه  هچوک  سپ  هچوک 

.دنشک یم  ریسفت  هب  ار  تا  هدیکشخ  کشا  شیاه ، گنس  دنز و  یم  دایرف  ار  تا  هنابش  ياه  تاجانم  عیقب ، كاخ 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  یتفر /  خرس  يدمآ و  زبس 

یتفر خرس  يدمآ و  زبس 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

ره هنیآ ، یلالز  زا  وت  .تسوت  مان  هدنزارب  هک  تسا  يا  هژاو  اهنت  تقادص ، .یتسیز  دیپس  دیپس  هکنآ  لاح  یتفر ؛ خرـس  يدـمآ ، زبس 
.دنا هنیدم  نامسآ  سنوم  تیاه ، تسد  یشوغآ و  مه  نآرق  توالت  اب  .دنز  یم  جوم  ناراب  تمارک  وت  رد  .يرتارف  هنیآ 

دولآرهز روگنا  هب  تتباجن  ياه  هناورپ  رپ  ات  يدرک  تماما  هناقداص  ار  لاس  یتسیز و 34  هناقشاع  لاس ،  65

.دش هتشغآ  روصنم 

.ار تا  یندوتس  تبرغ  مینک  یم  شیاتس  میزیر و  یم  کشا  تتداهش  بش  دیپس ! تداعس  يا 

؟ دش نادواج  تشهب  راپسهر  ترپ  لاب و  کئالم ، تسد  رد  تسد  هک  يا  هدیشون  هکرب  مادک  زا 

هدیپس مامت  .تسا  شخب  ییانشور  ناناملسم ، نامسآ  زارف  رب  هشیمه  تتمظع  باتفآ  نآرق ! هنابش  نیشن  مه  هداجس و  مادم  سینا  يا 
.میراوتسا تمان  تقادص  هب  ار  ناماه 

.تسیرگ ار  تتبرغ  نامسآ  هک  نامز  نآ  ناراب ، تیمولظم  هب  میسیون  یم  يا  همان  مغ  تتداهش ، بش 

ات میراپـس  یم  نامبیرغ  ياه  لد  هب  راختفا  اب  ار  تمان  مالـسلا ! هیلع  دمحم  لآ  قداص  تیالو ، تماما و  كانبات  هراتـس  نیمـشش  يا 
.دشاب نامبات  یب  ياه  هنیس  شخب  مارآ  تدای 

بهذم تنیز 
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یناخ میرک  هزمح  بهذم /  تنیز 
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.دراد دای  هب  نایاونیب  ياذغ  زا  يراب  هلوک  اب  ار  تا  هنابش  ياه  مایق  زونه  هنیدم  ياهراوید 

.دنک یم  باریس  ار  هنشت  ياه  ناج  تتقیقح ، رسارس  مالک  دسر و  یم  ماشم  هب  هنیدم  ياضف  رد  تیافصاب  ياه  سالک  يوب 

.يدوب تدابع  تمحر و  زا  يا  هرتسگ  تلیضف ، تمکح و  زا  یسونایقا  مولع ، زا  ییایرد  وت  يرآ !

ربمایپ ربق  رانک  هنیدم و  نوچ  ییاج  رد  مه  نآ  تسوت ؛ تداهش  زور  اهزور ، نیرتزیگنا  نزح  بیشن ، زارفرپ و  خیرات  نیا  میوقت  رد 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص 

.يدازآ قشع و  ماما  يدوب و  دیحوت  سردم  وت 

.نیتم تراتفر  نیقی ، لامالام  تا  هنیس  ینتشاد ، تسود  تا  هرهچ 

ار ام  تعافش  درامشب ، کبس  ار  زامن  هک  سک  نآ  : » دسر یم  شوگ  هب  تا  هنافراع  يادص  نیا  دریگ ، یم  ندیزو  ناذا  میـسن  یتقو 
«. تفای دهاوخن 

.يداد تنیز  نتشیوخ  مان  اب  ار  ام  بهذم  هک  داد  رمث  نانچ  تسدقم  دوجو  لخن 

.ییام بهذم  تنیز  وت ،
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ییایرد يورین  زور 

يدمحم سابع  تسایرد /  يادص  تیادص ،

تسایرد يادص  تیادص ،

يدمحم سابع 

باوخ تا ، یتشک  توس  دنلب  يادص  دـنچ  ره  ینادرگ ؛ یمرب  ایرد  باوخ  هب  اه  جوم  اب  ار  تشمارآ  ینک ، یم  مالـس  هک  لحاس  هب 
.دبوشآ یم  ار  ردنب 

.دنک شتسمرس  يراد ، تنهاریپ  رد  هک  يرود  ياه  هریزج  اهایرد و  يوب  ات  هتسشن  اشامت  هب  ار  تندش  هدایپ  هلکسا ،

یم رت  نیگنس  دنا  هتفر  باوخ  هب  اه  جوم  ییالال  اب  هک  ار  ییاه  جنل  مارآ  باوخ  لحاس ، سیخ  ياه  هسام  رب  تیاپ  در  مارآ  يادص 
.دنک

ياه ناجرم  يوب  ات  يروآ  یمرد  دـنا  هدـش  تسپ  اه  هریزج  نیرترود  زا  هک  يا  هتـسب  رد  ياه  يرطب  زا  ار  ییاـیرد  ياـه  غرم  زاوآ 
.دوش زیربل  اه  هسام  زا  ییایرد ،

.تسا هدنام  اج  اه  یهام  ْشوگ  ِشوگ  رد  هک  تسایرد  يادص  تیادص 

.ینک یم  ییاورنامرف  اهداب  اه و  بآ  رب  یتسیا و  یم  نآ  رب  هک  تس  یگرزب  نادنچ  هن  هشرع  نامه  وت  يایند  مامت 

« فسوی نهاریپ  يوب   » ینک و هیرگ  نیار »  » یناغارچ هشیمه  ياه  بش  رد  ار  هخرک  هلاس  تشه  ياه  مخز  دـهاوخ  یم  تلد  ردـقچ 
.ینزب توس  تبرغ  رد  ار 

.دصقر یم  تیاه  مشچ  رد  يداش  یسر ، یم  هک  هناخ  هب 
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.يا هدروآ  تاغوس  تا  یتشپ  هلوک  رد  ار  ایرد  يراذگ ، یم  نیمز  هک  ار  تا  یتشپ  هلوک  .یشک  یم  یتحار  سفن  اه ، یهام  نوچ 

یم لِک  ار  وت  ایرد  يورب ، دیاب  هرابود  اما  ار ؛ تا  ههام  دنچ  یگتـسخ  يدنب  یم  کلپ  یتشپ و  رب  یهد  یم  مل  ناولم ! یـشابن  هتـسخ 
هک ینآ  زا  شیپ  دـنربب ، ار  لحاس  ناما  ترارق ، یب  ياـه  جوم  هک  ینآ  زا  شیپ  ینک ؛ عمج  ار  تا  یتشک  رگنل  هراـبود  دـیاب  .دـشک 

.دننک مگ  ار  ایرد  هار  وت ، يوب  زا  رود  اهدور 

.دش دهاوخن  دیراورم  رپ  یفدص ، چیه  یلاخ  ناتسد  دنرابن ، تا  یناراب  ياه  مشچ  ات  یناد  یم  بوخ  هک  ارچ  يورب ؛ دیاب 

هک تس  يرود  ياهایرد  يوب  تا ، هتخوس  باتفآ  هرهچ  هکنآ  يا  نیرت ، ییایرد  يا  دـشک ، یم  سفن  وت  قشع  هب  تساه  لاس  اـیرد 
! نامسآ ياهربا  نیرت  یناراب  تدیفس ، ياه  سابل  درذگ و  یم  اهوشاج  باوخ  زا  بش  ره 

ییاضر هدیمح  لدایرد / 

لدایرد

ییاضر هدیمح 

وت تسوت و  نادرگرـس  اـیرد  .تسا  هتـسشن  عولط  هب  تا  یناـشیپ  رب  دیـشروخ  .ناریو  یپاـیپ ، ياـه  هبذـج  زا  تناـج  جوم ، رد  جوم 
.نهیم نادرگرس 

.دهد یم  راهب  يوب  تسفن 

.تدنسانش یم  بوخ  یسانش و  یم  بوخ  ار  رزخ  زیخ  جوم  نامع و  يایرد  سراف ، جیلخ  يا ؛ هداتسیا 

.دشاب مارآ  تروشک  كاخ  ات  يا  هدرک  اهر  اه  بآ  رب  ار  تا  یتسه  حبص ، سفن  ياکنخ  رد  لاب 

.يا هتسب  تنهیم  اب  هک  يدهع  رب  ادخ  تسا  هدنادرگ  تراوتسا 

.ایرد زا  رتزیربل  رت ، یبآ  رتراشرس ، اما  ینز ؛ یم  جوم  .هشیمه  زا  رت  لالز  يا ؛ هداهن  بآ  رب  ار  تیاه  ماگ  .تسوت  زور  زور ، ره 

.ایرد رد  وت  وت و  رد  ایرد  ییاهنت  مکارت  زا  دزرل  یم  .تساهایرد  بوشآ  ْباوخ  تنامشچ ، هتفرگ  رُگ  سوناف 

.وت نویدم  كاخ ، تسوت و  مار  بآ ،

.تس یهار  وت  ياه  مشچ  رب  ار  ادرف  دیشروخ 

.دوش اهزرم  شمارآ  تیاه ، مشچ  راشرس  توکس  ات  وهایه  يور  هبور  يا  هداتسیا 
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.منک یم  اوجن  ار  تا  یگرزب  قفش ، مارآ  ياه  هکرب  رب 

.تسا هدش  هصالخ  وت  رد  ایرد 

.هوکش زا  راشرس  یبآ ، مارآ و  ینز  یم  جوم 

یلاوح نیا  ياوه  یخاتسگ  ار  یـسک  ات  يا  هدز  یبآ  نایرج  نیا  هب  نت  يا و  هدیـشک  شود  هب  ار  تا  یگدنز  راب  هلوک  تساه  لاس 
.ندرک تراغ  ندرب ، هجنپ  دشابن :

، دنز یم  جوم  تیاه  نایرش  رد  هک  ینوخ  .تیور  هبور  تسا  هدوشگ  شوغآ  ایرد  يا و  هداتسیا 

.دراد یماو  ندز  جوم  هب  ار  وت  هک  تس  یتیمح 

.تسا هدیکچ  ورف  تیاه  مشچ  رد  ایرد 

.تسوت زور  زور  ره  .تسوت  مار  ایرد  .هوک  نوچ  يا  هداتسیا  .ینیبب  لامیاپ  ار  تنیمزرس  كاخ  يروآ  یمن  بات  يا  هظحل 

.درب دهاوخن  دای  زا  ایرد  ار  تتماقتسا  بوک ! جوم  لد ! ایرد  هشیدنا ! ایرد  مشچ ! ایرد 

نابز شوخ  هیطع  ...تسا /  يرهش  اهایرد  تشپ 

...تسا يرهش  اهایرد  تشپ 

نابز شوخ  هیطع 

ياه بآ  رب  هدـنرپ  نوچ  يرگن و  یم  اهایرد  یبآ  هنارک  یب  يوس  نآ  هب  یتقو  ددـنب ، یم  شقن  وت  زاـب  کـلپ  تشپ  رب  لـحاس  هنارت 
.يراد نایرج  تسا ، ناهنپ  راهب  توارطاب  زبس و  يوهایه  رد  هک  جیلخ  غاب  يوس  هب  طش ، يراج  رتسب  نایم  ییاشگ و  یم  لاب  ناور 

.تسا نش  هناد  زا  رپ  تیاه  شفک  هک  یتقو  بورغ ، ياهتنا  ات  ییآ  یم  ایرد  زا  هنهرب  ياپ  اب 

.تسا باتهم  زا  رپ  ایرد  يا ، هدیچ  هناقشاع  ناغمرا ، هب  ار  اه  فدص  هک  یتقو 

، دیپس ناغرم  تفرگ و  ندیبات  ایرد  یبآ  زبس -  ریرح  تشپ  زا  ییالط  دیـشروخ  درک ، یم  هقردـب  ار  هراتـس  ترظتنم  مشچ  هک  یتقو 
هک يدرک  یم  هراـظن  ار  زور  یتشک ، هشرع  تعـسو  زارف  رب  رفاـسم ، ياـیرد  لـحاس و  تولخ  ناـیم  رد  وت  دـندناوخ و  دوخ  هب  ار  وت 

.دزود یم  نامسآ  نهاریپ  رب  ار  دیشروخ  ییالط  کلوپ  هنوگچ 

! لد ایرد  يا 

هب ناکـس  وت  دـنزیر و  یم  ایرد  هب  وت  ياپ  رد  دـنور و  یم  شیپ  دـنروخ و  یم  بات  چـیپ و  نیمز  یگدرتسگ  رب  يراـم  نوچ  اـهدور 
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.يراد نایرج  رزخ  يراج  رد  نامع و  هب  سراف  جیلخ  رد  تسد 
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.تسا هتسویپ  نامسآ  نوگلین  یبآ  هب  زبس  يایرد  وت ، هاگن  ياهتنا  رد  دنز و  یم  جوم  هنوراو  وت  نامشچ  رد  ایرد 

یتشک هناورپ  دناوخ و  یم  دوخ  هب  ار  وت  ایرد  یجرـش  ياوه  دنک و  یم  رادیب  اه  بآ  لد  رد  ار  تکرح  یتشک ، دـنلب  توس  يادـص 
نآ حتف  هب  يریگ و  یم  شیپ  ار  دیشروخ  هلق  نشور  تمس  وت ، دفاکش و  یم  ار  سونایقا  هدیـشک  تسوپ  دخرچ و  یم  دخرچ و  یم 

.دناوخ یم  دوخ  هب  وت ا  دنلب ، يادص  اب  هک  تسا  يرهش  اهایرد  تشپ  هک  یناد  یم  بوخ  یشیدنا و  یم 

ینیدباع هحیلم  جاوما /  کلپ  تشپ 

جاوما کلپ  تشپ 

ینیدباع هحیلم 

.دناشفا یم  نات  يراج  ياه  سفن  يارب  ار  شیاه  تسد  نیمز ، دفکش و  یم  ناتیارب  ار  شا  هنیس  امش ، روضح  زا  غلاب  ایرد  لقع 

دیدرون یمرد  نات  یلین  هاگن  يایاوز  اب  ار  سراف  هشیمه  جیلخ  هدینت  مهرد  نزور  توکس ، قفا  زا  دیشخرد و  یم  زاین  هشرع  رب  امش 
.دیور یم  شیپ  دیور و  یم  شیپ  و 

.دیور یم  الاب  نامسآ  ات  نآ ، مطالت  رد  دینارتسگ و  یم  لاب  هناربص  یب  رزخ ، رب 

.دنز یم  دایرف  بش  هیاس  ریز  رد  ار  ناتدیپس  لابقا  لامش ، هراتس  شوغآ  تسا و  رارق  یب  ار  هام  دیشروخ و  ناتنامشچ ،

.باتفآ راید  زا  دیراهب و  رابت  زا  امش 

.بآ هشیدنا  رد  دیراد و  كاخ  رد  هشیر 

.دیوش یم  يراج  نطو  ییادج  لحاس  نابل  رب  راب  ره 

قـشع هلکـسا  رب  هک  دیا  هناگی  نانونجم  اهنت  امـش  .دیور  یم  ورف  ایرد  هثداح  لد  رب  دینارورپ ، یم  تشم  رد  ار  نآ  كاخ  زا  يا  هکت 
، نات بلق  يامن  بطق  زا  دـییوج و  یم  تورم  رادـم  رب  ار  یگنادرم  تهج  دـیزاس ، یم  شیوخ  داقتعا  رد  بوذ  ار  قاـفتا  .دـیپت  یم 

.دینک یم  سمل  ار  یگداتسیا  يادص 

.دیرامش یم  ار  ایرد  ياه  سفن  دیناخرچ و  یم  ناکس 

.دنز یم  جوم  هنیآ  بآ و  ناتسابل ، يدیپس  زا 

.دایرف تریغ  نات ، هتخوس  باتفآ  يامیس  زا 
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جوا شا  هدرُگ  رب  هاگ ، نآ  دیناشفا و  یم  تسد  نافوت  ندرگ  رب  .ناتناج  رب  هتساریپ  هثداح ، تسا و  نات  نت  رب  هتـسارآ  امرگ ، امرس و 
.دیریگ یم 

.دنک یم  زیربل  شجاوما  ياه  کلپ  تشپ  ار  شمارآ  دوش و  یم  هتسویپ  امش  نامشچ  اب  ایرد  یبا 

 . ...و ایرد  ناتسد  هنهپ  روانهپ و  نامسآ  دیتسه و  امش  لاح ،

یبوقعی ارهز  یبآ /  گنر  مه 

یبآ گنر  مه 

یبوقعی ارهز 

.ار ایرد  نوگلین  یبآ  دزاون  یم  مدق  هب  مدق  ایند ، ینارود  هصرع  رد  هک  تسا  یسک  یناوغرا  ياه  ماگ  ریز  ایرد ،

.يوش یم  مگ  يرتسکاخ  ياه  بارس  رد  یتقو  ار ، وت  دبای  یمرد  هک  تسا  سوناف 

.يراپس یم  شوگ  هب  ار  شیاهزاوآ  ابیز  هک  دیاتس  یم  شدوخ  نابز  اب  ایرد  ار  وت 

.ینک یم  شوگ  شا  یجرش  ياهزاوآ  رد  ار  یگدنز  زبس  منرت  ینیشن و  یم  توکس  هب  ار  ایرد  جوم  رد  جوم  ياه  هنارت 

.یشیوخ ییاهنت  يادخان  شیوخ و  رد  يا  هدش  ییایرد  وت  دراد ؛ تسود  ایرد  ار  وت 

؟ درک یشاقن  دیاب  یگنر  هچ  اب  رگید  ار  وت  دننک ، شرف  یبآ  یبآ  ار  تنیمز  نامسآ و  یتقو 

.دنز یم  قرو  ار  تیاه  یناشف  ناج  شتاحفص ، هراودای  رد  تسا و  هتشون  دوخ  رد  ار  وت  میوقت ،

.دیاتس یم  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  وت 

.ینک یم  تبقارم  قشع ، اب  ار  تروشک  نوگلین  ياهزرم  ار و  تمدرم  یبآ ، يراس  هیاس  رد  هک  نونکا 

.ار وت  دنیاتس  یم  ییاتس و  یم  هک  وت  فرگش  هدارا  تسابیز 

يایفارغج هصرع  زا  .ینیب  یم  یبآ  ییاشگ ، یم  مشچ  يوش و  یم  یبآ  يدـنب و  یم  مشچ  هک  تسوت  تاـظحل  گـنر  مه  یبآ ، نیا 
زا ار  نانآ  يرتسکاخ  هایس و  تسد  يا و  هتـشاد  هاگنرود  نالهاان  ملظ  ياهراصح  زا  تسا  ینایلاس  هک  ینک  یم  تظفاحم  ینیمزرس 

.يا هدرک  هاتوک  مدرم ، نیا  نتسیز  میرح 

.ار تا  يراوتسا  ربص و  شیوخ ، جاوما  رد  تسا  هتشون  ایرد  هک  دهاوخ  یمن  نتشون  ار  وت 
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.ار وت  تیناسنا  يافرژ  دناجنگب  دوخ  رطاخ  رد  دنیبب و  ناهج  ار  تا  يراوتسا  هک  هوک  نیرتدنلب  هرادج  رب  مسیون  یم  ابیز  ار  وت 
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نیطسلف مدرم  اب  یگتسبمه  یناهج  زور 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1384  8

لاوش 1426  26

NOV.29.2005

يدمحم سابع  يا /  هداتسیا  زونه 

میا هداتسیا  زونه 

يدمحم سابع 

، اه هراتس  زا  دنک  ُرپ  ار  نات  هراتس  یب  هیس  تخب  ات  هدیشک  زارد  نات  فقس  یب  ياه  هناخ  يور  زاب ، قاط  نامسآ ،

تـشم ینیچب ، هراتـس  دهاوخ  یم  تلد  ردقچ  ره  یناوت  یم  ینک ، زارد  تسد  رگا  هک  ردـق  نآ  دوش ؛ ناراب  هراتـس  ناتیاه  باوخ  ات 
ياج هب  یتح  ای  یناشوپب  ار  نات  هتفرگ  راـبغ  هنیآ  ياـه  كرت  اـهنآ  اـب  یناوت  یم  یتح  تیاـه ؛ بیج  رد  يزیرب  ینک و  رپ  ار  تیاـه 

.ینک نازیوآ  تکچوک  رهاوخ  سابل  زا  قارب ، ياه  کلوپ 

.دندنازوس تا  یناوج  ياهراهب  لثم  اه ، غاب  اب  هک  تس  ییاه  لاقترپ  يوب  زا  رپ  تیاه  باوخ 

.تس هدنام  یقاب  ناتیارب  هک  تسا  یلاقترپ  اهنت  دیشروخ  الاح 

.دنک یم  لسغ  تناردارب  نوخ  رد  هک  تساه  لاس  لیلخلا ، دجسم 
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هزانج يوب  الیتش ، اربص و  ات  دننک ، هماقا  دـنوش  یم  طقـس  نینج »  » رد هک  ییاه  نینج  اب  زور  ره  هک  ار  ییاه  ساره  تشحو  زامن  ات 
ریزارس شا  هنیـس  رب  ناتیاه  مشچ  همـشچ  زا  زور  ره  هک  ار  ییاه  نوخ  دصقرب  یبرع  خرـس ، يایرد  ات  دنـشکب ، لِک  ار  هتخوس  ياه 

.دوش یم 

یم نفد  تبرغ  كاخ  رد  ار  نات  یناتـسبد  ياه  باتک  یتح  هک  دـنا  هتـسب  مسلط  شوگ  شـش  هراتـس  مادـک  رد  ار  نات  سحن  علاـط 
؟ دنک

یم بارخ  ناترـس  يور  یتقو  ناتیاه  هناخ  ات  هتـسشن  هراظن  هب  ار  نات  قوقح  قاقحا  رزودـلب ، ای  کنات  مادـک  یتش  رد  للم  ناـمزاس 
ای دروخنرب ، دـنچ  دـنچ و  رازه و  مناد  یمن  همان  عطق  هب  ناتیاه  هلان  يادـص  ات  دـنزن ، بیـسآ  لیئارـسا  زرم  ینتب  ياـهراوید  هب  دوش ،
ار اه  شوپ  هرز  گنر  نات  یباترپ  ياـه  گنـس  اـی  دنیـشنن ، يدوهی  ياـه  لارنژ  ياـه  هجرد  رب  ناـتیاه  هناریو  درگ  هدرکاـن ، يادـخ 

؟ دروایب رد  رس  سدقملا  تیب  ياه  هزاورد  يولج  زا  ادابم  ات  دوشن  دنلب  ردق  نآ  ناتربکا  هللا  يادص  ای  دشارخن ،

! دنک یجک  نهد  يرماس  نادنزرف  زمرق  هلاسوگ  هب  نات  یعمج  هتسد  زامن  دنکن 

! دنک هدولآ  ار  ناش  يوسنارف  ياه  نلکدا  رطع  ناتیاه  هزانج  يوب  دنکن 

ياهداب ياپمه  ات  هدش  نات  هتسخ  ياهاپ  هب  هک  تس  یفطل  نیرتشیب  یگراوآ ، دیاش  ای  تسامش ، مهس  گرم  اهنت  دیشاب ؛ هدنز  دنکن 
، دوشن زوریپ  ربص  ات  دنریم  یم  ناتیاه  هناش  رب  حلص  ياهرتوبک  هک  یلاح  رد  دینک ، یگراوآ  ار  ینتفاین  تسد  ياهارحص  نادرگرس ،

.دوشن حتاف  قشع  ات 

.ار نات  ندش  هدنرپ  میزیر  یم  کشا  زور  نآ  دیما  هب  سپ  حتاف ؛ قشع ، تسا و  دنلبرس  ربص ، هشیمه  اما 

.ار نات  ندوب  میا  هداتسیا  زور  نامه  ات  يرآ !

یپ نتورف  هبزور  هضافتنا /  يادص 

هضافتنا يادص 

یپ نتورف  هبزور 

.دچیپ یم  نامسآ  دبنگ  رد  هک  تسا  هضافتنا »  » يادص ادص ، نیا 

.دنبوک یم  لیئارسا »  » قرف رب  گرم ، گنس  راب ، نیا  هک  لیبابا » ناغرم   » يادص هیبش  ییادص  تساه ؛ گنس  بالقنا  يادص  نیا 

.ناطیش ِمجَر  زور  زورما ، تسا و  ناطیش  یگنس  ياه  هناش  نتسکش  يادص  ادص ، نیا 
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.دنروخ یم  دنویپ  نیطسلف  یمخز  ياه  تسد  اب  دنزیخ و  یمرب  درد  يایفارغج  مامت  زا  ناهج ، ياه  تسد  يزور ،

مد ینامسآ » هدئام   » زا يدازآ -  نارتوبک  یچراکش  نیرت  لدگنـس  نوراش - »  » دکچ و یم  لیئارـسا  هجنپ  زا  نیطـسلف  نوخ  زورما ،
.دنز یم 

.دنک یم  هکت  هکت  ار  یناهج  ملظ  نوتس  راهچ  لیبابا ،» ناغرم   » ياه گنس  ادرف ،

زا و  نیطـسلف »  » اـت قارع »  » زا قارع ،»  » اـت ناتـسناغفا »  » زا یمخز ، ياـه  هرجنح  ماـمت  يادـص  تـسا ؛ هضاـفتنا »  » يادـص ادـص ، نـیا 
.مخز دابآ  اجکان  ات  نیطسلف » »

.تس « اکیرمآ  » ياه تسد  باضخ  قارع ،»  » ِنوخ زورما  دش ؛ میسقت  اه  گرگ  نیب  نیطسلف » ، » زورید

.تسا هضافتنا »  » يادص ادص ، نیا 

«. یصقالا دجسم   » سدقم نحص  رد  يدازآ  نارتوبک  تداهش  زاورپ و  يادص 

.دناشک یم  یتسین  بادرگ  نیرت  قیمع  هب  يذغاک  یقیاق  نوچ  ار  لیئارسا »  » دوش و یم  زیررس  ناهج ، ماج  زا  يزور  هک  ییادص 

.دنارد یم  ار  ناطیش  یگنس  لد  دوش و  یم  ملاع  رجنخ  نیرت  هدیدبآ  يزور  هک  ییادص 

.تفگ دهاوخ  ناذا  دایرف ، هرانم  زا  ار  اه  گنس  بالقنا  يزوریپ  يدبا ، يرجف  رد  هک  ییادص 

ییاضر هدیمح  مسانش /  یم  ار  تا  هتخیر  ورف  ياهوزرآ 

مسانش یم  ار  تا  هتخیر  ورف  ياهوزرآ 

ییاضر هدیمح 

.تسا هدروآ  هانپ  وت  ناتسد  هب  كاخ ، مشخ  هنمیه  زا  گنس 

.تسین تداهش  زا  یکاب  ار  وت 

.يا هتفرگ  باتش  شندمآ  دیدپ  رادم  رب  هک  نانچ  نآ  تس  يداقتعا  ار  وت 

.تسا کیدزن  تیادص 
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.مشک یم  رجز  منک و  یم  هاگن 

.مروآ یمن  بات  ار  تروشک  ندش  هراپ  هراپ 

.مور یم  ورف  شیوخ  رکیپ  ياه  نابایب  رد  نادرگرس  یحور  نوچ 

یم دایرف  هک  وت  يادص  هدرتسگ  نامـسآ  رد  تسا  هتفرگ  لاب  نانچمه  میادـص  اما  مریگب ؛ يرای  هب  ار  تناتـسد  ات  دـسر  یمن  متـسد 
.ار سدقملا  تیب  ینز 

همه هب  زورما ، هب  یـشیدنا ؛ یم  زورید  هب  .يا  هدـش  هریخ  نامـسآ  نامـشچ  رد  فاـص  يا و  هداتـسیا  هراتـس  یب  ياـه  هیناـث  نـیا  رد 
.دنز یم  وسوس  وت  رد  دیما  .یلین  زبس و  ياهزور  همه  هب  یشیدنا ؛ یم  ادرف  هب  .يرتسکاخ  خرس و  ياهزور 

؟ ثداوح موجه  رد  يا ، هداتسیا  ناهج  تبرغ  ياجک 

رد ما  هدـید  اـهر  ار  وت  .دراـشف  یم  ار  مبلق  بیجع  تسوت ، ياـپ  رب  هک  يریجنز  زورما  ما و  هدـید  لزا  ناراـس  همـشچ  رد  اـهر  ار  وت 
یم بوخ  ار  هتفرگرابغ  هنیآ  نیا  تسا -  هتفرگ  رابغ  هک  تسوت  يدازآ  قاتـشم  ياـه  مشچ  نیا  زورما  اـما  نیطـسلف ؛ ياـه  نامـسآ 

 - مسانش

، مساسحا مبلق ، وت ؛ يارب  دور  یم  میاه  نایرـش  رد  هک  ینوخ  وت ، يارب  مدایرف  ياـه  هلولگ  وت ، يارب  میادـص  اـما  دـسر ؛ یمن  متـسد 
.وت يارب  مملق  مراکفا ، مامت 

.دنهد یم  سران  ياه  نوتیز  يوب  هک  ار  تناتسد  ياه  هخاش  منک  یم  سح  بوخ  اما  دسر ؛ یمن  متسد 

گنس ار ، تهانگ  یب  ناکدوک  ناردام و  يوهایه  ار ، تا  هتخیر  ورف  ياهوزرآ  ار ، تروشک  ياه  هناریو  مسانش ؛ یم  ار  تیاهدایرف 
! ...سوسفا اما  ار ؛ ترپ  لاب و  یب  نارتوبک  ار ، تا  يراج  ياه 

.ما هدرک  اهر  نامز  ياهزیلهد  رد  ار  میادص 

.شیوخ رد  ما  هتخیر  ورف 

؟ يونش یم  ار  میادص  .ینز  یم  دایرف  ار  تنیمزرس  .نورد  زا  دنک  یم  مناریو  هک  تسوت  هودنا 

! نزب تسا  نیمز  بوک  ناهد  نوناق  گنس ،

نزب تسا ، نیمه  وت  مشخ  یقیسوم  هآ !
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« یگرزب  » هب ار  دوخ  یکدوـک  نارود  دـمآ و  اـیند  هب  دـمحم »  » هک دوـب   (1)« يرکبُع  » يابیز یگ  هنیزبس  دادـغب و  ياـمرگ  حـیلم  رد 
.دنارذگ

.دوب هدرک  یناشفارون  دیفم  خیش  دوجو  رد  صالخا  رطع 

دیفم خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشراهچ

رذآ 1384  9

لاوش 1426  27

NOV.30.2005

ناطابرآ هلبق  میهاربا  مالسا /  دیفم 

مالسا دیفم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.تسا یعیش  خیرات  رد  حوتفلا » حتف   » زا فرح 

.دوش یم  رداص  وا  راختفا  هب  يودهم ،» زبس  ياه  هفیحص   » هک تسا  یسک  زا  فرح 

.دناوخ یم  دوخ  یمارگ » راوتسا و  ردارب   » ار وا  جع ،) ) رما یلو  ترضح  هک  یسک 

ناغم ریپ  یگدنب  بجع  تس  ییایمیک  »

« دنداد متاجرد  نیدنچ  متشگ و  وا  كاخ 
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یگتـسخ هوتـسن و  دنمـشناد  نیا  شود  رب  اه  يروابان  اه و  یهایـس  اب  هزرابم  قریب  هک  دوب  اه  یمارآاـن  ناـفوت  هصرع  مراـهچ ، هدـس 
.دومن یم  ینیگنس  شیاه  هناش  رب  هک  دوب  یفیلکت  دوب و  باریس  هعرج  هعرج  یحو ، لالز  همشچ  زا  هک  یسک  .دوب  ریذپان 

ار نآ  جع ) ) رـصع ماما  درک ، یم  مه  یهابتـشا  رگا  یتح  .داد  یم  اوتف  جـع ) ) رما یلو  رما  هب  دوب و  تالکـشم  لح  يارـس  شا ، هناخ 
«. دیتفیب اطخ  رد  میراذگن  هدرک و  راوتسا  ار  امش  تسام  رب  دیهدب و  اوتف  هک  تسامش  رب  : » درک یم  حیحصت 

هدش نینمؤم  بیـصن  نامز ، نآ  رد  هک  دوب  یبان  رهوگ  شراکتـشپ ، صالخا و  هارمه  هب  دیفم ، خیـش  شناد » هوبنا   » و خـسار » نامیا  »
.دوب

دریگ و یم  ارمالـسلا  هیلع  نیـسح  ومالـسلا  هیلع  نسح  تسدمالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  باوخ ، رد  هک  تفر  الاب  اجنآ  ات  شماقم 
یم ار  اهنآ  تسد  یضردیس ، یضترم و  خیش  ردام  هک  دوش  یم  ریبعت  ادرف  يو  باوخ  دزومایب و  هقف  اهنآ  هب  ات  دروآ  یم  خیش  شیپ 

.دزومایب هقف  اهنآ  هب  ات  درب  یم  دیفم  خیش  شیپ  دریگ و 

.دوب مالسا  ملاع  دیفم »  » هک يدرم  گرزب 

يو تمس  هب  ار  اه  لد  هک  دوب  خیش » یشوپ  هداس   » و رامش » یب  ياهزامن  هزور و   » و ناوارف » عوضخ   » ات هتفرگ ، رایـسب » تاقدص   » زا
.دومن یم  مرتحم  گرزب ، کچوک و  نیب  ار  يو  درک و  یم  لیامتم 

.دومن یم  ساسحا  رت  لابکبس  ار  دوخ  ریپ ، خیش  دیخرچ و  یم  يرمق  ياه 413  لاس  روحم  لوح  اه ، هیناث 

.دندوب هدرک  نت  هب  متام  ازع و  سابل  رهش ، مدرم  دوب و  هدنام  دوخ  رد  رابمغ  یتوکس  رد  دادغب  ياه  نابایخ  خلت ، یبورغ  رد 

.دندرک هقردب  هایس ، ياه  كاخ  تمس  هب  ار  وا  رابکشا ، هدید  رازه  داتشه  بورغ ، نآ 
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هللا همحر  سردم  نسح  دیس  هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1384  10

لاوش 1426  28

Dec.1.2005

يدمحم سابع  ناتسراهب / »  » راهب

« ناتسراهب  » راهب

يدمحم سابع 

.دنا هتسشن  تنتشگرب  راظتنا  مشچ  زونه  سلجم  ياه  یلدنص 

.تسا هدرکن  شومارف  تسا ، هدوب  وت  اب  هک  ار  ییاهراهب  ناتسراهب ، زونه 

.ناهاوخ تلادع  مالسا  نوتس  تیاصع  تسا و  تلادع  هتشارفارب  قریب  تیابع 

.ار طورشم  مالسا  هن  یتسج ، یم  ار  مالسا  هطورشم 

.دشاب هدرک  زاغآ  تیاه  هناش  زا  زاورپ  هک  دومن  یم  يرتوبک  تهاگن  رد  نامسآ  .دوب  یهلا  نامسیر  تراتسد ،

.درک یم  درخ  ار  یهایس  ياه  هرخص  ناوختسا  هک  دوب  ییاه  جوم  تدایرف  اهدایرف و  نیرتدنلب  تنیگمغ ، ياهدنخبل 

.يداد قشمرس  اهنآ  هب  ار  يراگدنام  هک  دنتسه  وت  هدروخ  یلیس  هنوگ  هنیآ  ینادعمش ، یلمخم  ياه  لگ 

.دنا هدز  روشاه  وت  یناشیپ  رب  هک  تسا  یعیش  خیرات  ياه  هماندرد  هیامن  تا ، یناشیپ  ياه  كورچ 

.دنکن راکنا  يربا  چیه  ار  تا  یناشیپ  دنلب  باتفآ  ات  يدز  هرگ  تیابع  هتخوس  برس  يوب  رد  ار  گرم 
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هنسرگ هشیمه  ياه  گرگ  ناهد  زا  ار  هدرک  مگ  هار  همر  ات  يداتسیا  اهنت  هک  دید  ناوت  یم  تا  ییاهنت  زاجعا  رد  ار  تا  یگناربمایپ 
تدوجو ياه  هخاش  دیعبت ، ربت  درک و  هدرمژپ  ار  تدنخبل  ياه  هفوکش  تمهت ، مومسم  یمـسوم  ياه  ناراب  دنچ  ره  .یـشکب  نوریب 

.زیئاپ رد  هچرگا  دنام ؛ یم  تخرد  هشیمه  تخرد ، هک  يداد  ناشن  یلو  درک ، شکشیپ  اه  قاجا  هب  ار 

نیع وت  تناید  تسوت و  تناید  نیع  وت  تسایس   » هک ینک  تباث  ات  يدش  یم  رت  کیدزن  نامـسآ  هب  دندز ، یم  تمخز  رتشیب  هچ  ره 
.دوب ادخ  يامن  مامت  هنییآ  تتناید ، مه  تتسایس و  مه  هک  .تتسایس ؛»

مارآ مارآ  قاتا ، .راگدنام  ینامب و  هدنز  هک  یشون  یم  نیریش  يدنخبل  اب  .دنز  یم  دنخبل  ياچ  راخب  رد  گرم  دنچ  ره  یـشون ؛ یم 
.تسا هدرک  رپ  یگدنز  يوب  زا  ار  قاتا  تندرگ ، رود  رب  هک  ار  يراتسد  دزیر  یم  کشا 

.دنا هداتسیا  ششخرد  هب  تیاه  مشچ  لالز  نامسآ  رب  هراتس  هچ  ره 

ییاضر هدیمح  دوب /  ترظتنم  تداهش ،

دوب ترظتنم  تداهش ،

ییاضر هدیمح 

.تسا هدرب  دوخ  اب  دیشروخ  ار  تیاه  ماگ  در  همادا 

.یشک یم  تسد  تسا ، هدرتسگ  هک  تا  یناشیپ  يالاب  نامسآ  هب 

رپ ریز  ار  اه  نامسآ  ات  دریگ  یم  لاب  تیادص  دننک ، ضارتعا  ات  دنوش  یم  هلولگ  تناتـسد  .یهاوخ  یمن  ار  كاخ  تراسا  هنوگ  نیا 
.دریگب

.ار كاخ  سیلبا ، تراسا  رد  هنوگ  نیا  ار ، رهش  کیرات ، هنوگ  نیا  ار ؛ نامسآ  یهاوخ  یمن  هایس  هنوگ  نیا 

اه لاس  هزرابم ، اه  لاـس  تسا ؛ هتخادـنا  گـنچ  تا  هرهچ  نشور  یگدرتسگ  رب  رمع  نازخ  زبس ، تیاـه  هشیدـنا  یـشیدنا ، یم  دـنلب 
ار تیادص  رهش ، ياه  شوگ  هچرگا  .ینکشب  ار  رهـش  ياهزور  نیا  باوخ  ات  تسوت  ياهدایرف  هاگ  نونکا  لمحت و  اه  لاس  شالت ،

.نهذ رد  يرون  ِيراشرس  اب  تسد و  رد  یسوناف  اب  یشیدنا  یم  نشور  نانچمه  اما  دنونش ، یمن  بوخ 

.تسا هدیود  تیاه  هیر  رد  لالز ، ییاوه  رد  ندیشک  سفن  تصرف 

مدق يور  هبور  ات  دنا  هتخادنا  نامـسآ  ندرگ  رب  تسد  اه  هراوید  دچیپ و  یم  رهـش  ياه  هچوک  رد  تیاه  ماگ  برـض  يادص  خیش !
...اهزور نیا  تیاه  ماگ  برض  یب  دنزیرن ، ورف  تیاه 

.تسا هدیشک  شوغآ  رد  گنت  ار  وت  تداهش ،
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.مروآ یمن  بات  ار  نتشون  وت  زا  هک  تسا  هدناسر  ییادنلب  هب  ار  وت  تداقتعا  مسیون ، یم  هدوهیب 

.یشخرد یم  راودیشروخ  یشک و  یم  هنابز 

.دنا هتسب  هلولگ  هب  ار  تیادص 

يوس .تسا  هتفر  ورف  شیوخ  رد  هچراپ  کی  رهـش ، .دـنناوخ  یمارف  توکـس  هب  ار  وت  دـنا و  هدرک  ماـیق  راد  ياـه  هبوچ  تیور  هبور 
هریخ ندیسر  يادنلب  هب  هک  يا  هتخاس  نآ  روخ  رد  اه  مشچ  تلذ .» زا  رتهب  گرم   » .كاخ مومـسم  ياه  سفن  تسا و  سیلبا  رگید ،

.ینک دایرف  رتدنلب  ار  تداقتعا  زورما ، ات  يا  هدرک  اهر  نامز  ياه  گر  رد  ار  تیادص  اه  لاس  .دنوش 

.گرم زا  تسین  يا  همهاو  ار  وت 

! درم راوتسا 

.دشوج یم  تیاه  گر  رد  ندیسر  طاشن 

.ناج تمیق  هب  یتح  دنز ؛ یم  دایرف  ار  يدازآ  تا  هرذ  هرذ  تسود ، ناتسآ  رب  رس 

.تسوت يدیشروخ  ياه  ماگ  رظتنم  تداهش  ینز ؛ یم  دایرف  لد  زا  يزوس و  یم  ناج  زا 

يریما نیسح  ...دناوخب /  زامن  ات  دینک  ربص 

...دناوخب زامن  ات  دینک  ربص 

يریما نیسح 

یمامت هدـش و  عمج  لتاق  هاگن  رد  ناهج  ياهرونایـس  یمامت  .وا  بورغ  راظتنا  رد  نـالتاق ، تسا و  بورغ  رظتنم  هرجنپ ، تشپ  درم ،
.سردم تماق  رد  اه  يراوتسا  اه و  يدرم 

.لالقتسا دریگ و  یم  شیپ  يراّیع  هک  یکدوک  دنک ؛ یم  ترجه  دبات و  یمنرب  ار  ازسان  ندینش  هک  هلاس  تفه  یکدوک  ینعی  يدرم 

.دوش سابل  هدرب  هک  دهد  یمن  نذا  ار  ندب  یتح  تسا و  یکی  شناتسمز  ناتسبات و  سابل  هک  یسک  ینعی  يدرم 

.یگدازآ ینعی  سردم 

.دنک یم  تام  ار  تعاجش  ناهاش  دنز و  یم  هاش  رب  یلیس  هک  ییابقال  کی  یناحور  ینعی  يدرم 

.دنا هدز  نادهاک  هب  نالتاق ،
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ناگدیـسر جالح  هب  دهد ؛ یمن  ناج  رهز  هب  دـنک ، یم  هتـسخ  ار  دـیعبت  هک  يدرم  دراذـگ و  یم  راک  رـس  ار  اه  هلولگ  هک  يدرمریپ 
.تسین گرم  لاجم  ار  هعیش 

؟ راک هچ  ینید  نادرم  تسایس  اب  ار  تسایس  نید و  هلصاف  ناگدنام  اوه  رد 

هنوگ نیا  ار  یلع  یـضترم  بتکم  نـالفط  دباتـشب ! سردـم  رادـید  هب  بش ، همین  رد  یلتق  تئیه  رد  رگا  گرم ، تسا  کحـضم  هچ 
دینک اهر  ناتدوجو  رد  ار  تواقش  مجلم  نبا  هاگ  نآ  دزیخرب ، لوا  هدجـس  زا  دیراذگب  دناوخب ، زامن  ات  دینک  ربص  تشک ؛ دوش  یمن 

.دیزیرگب دادبتسا  هفوک  رد  و 

هدش نوخ  زا  رپ  نیمز  دینیبب ، دـنز ! یم  دایرف  اروش  سلجم  رد  دراد  ییوگ  دـیآ ؛ یم  سردـم  يادـص  راوید ، رد و  زا  دـینک ، شوگ 
.تسین يزیرگ  هار  هدرک ؛ نازرل  ار  روج  تموکح  ياه  هیاپ  سردم ، مومسم  نوخ  .تسا 

هدازربکا ریما  شوماخ /  يادص 

شوماخ يادص 

هدازربکا ریما 

یفیدر رد  اه  یلدنـص  مامت  .دنارتسگ  یم  هیاس  ایاوز  اه و  هشوگ  رب  نیگنـس  درـس و  یتوکـس  دـنک و  یم  شکورف  همهمه  يادـص 
.دننک ترایز  ار  باتفآ  ات  .ار  يدورو  رد  دنا  هتسشن  هراظن  هب  نیگمغ 

.دراد ریخأت  یمک  باتفآ  زورما 

.دنک یمن  رذگ  شا  هیاس  اهورهار  زا  مادک  چیه  چیپ  زا  دچیپ و  یمن  نلاس  رد  شیاه  ماگ  يادص 

.دشکب دنب  هب  اهولگ  رد  ار  اهادص  ات  .دنک  رپ  ار  اه  یلدنص  مامت  ات  دتفا  یم  هار  هب  هنادنمزوریپ  توکس 

.درادن ندروآرب  رس  تئرج  يا  هرجنح  چیه  زا  ییادص  چیه 

؛ تسا هدرکن  عولط  زونه  نارونخس ، ریلد  هاگآ و  هرجنح  اهنت  تسا و  هدش  رو  هطوغ  روآ  گرم  یتوکس  رد  مزب ، نیا  سلجم و  نیا 
نامسآ هب  ار  یهاوخداد  يادص  درازآ و  یم  مه  ار  کلف  شوگ  هک  ییادص  دسر ، یم  شوگ  هب  نآ  زا  مدرم  يادص  هک  يا  هرجنح 

.دناسر یم  مه  اه 
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هتخود رد  هب  اه  مشچ  مامت  دنا و  هدش  هتشابنا  توکلم  زا  اه  یلدنص  مامت  .تسا  هدماین  زونه  وا  غیرد ! یلو 

هب ار  هداتفا  شیپ  ياه  هیناث  ات  دـنبایرد ، ار  اه  نامز  اـت  دـنور  یم  رگیدـکی  یپ  رد  هنـالوجع  اـه  هبرقع  .تسا  هدـماین  وا  تسا ؛ هدـش 
.دنروآرد ریخست 

تأرج يا  هرجنح  چـیه  زا  ییادـص  چـیه  هک  دوش  یم  یتعاـس  دـنچ  نونک  اـت  .دـنوش  یم  يرپـس  يرگید  زا  سپ  یکی  اـه  تعاـس 
 . ...يا هیاس  چیه  تسا و  هدادن  دوخ  هب  ار  ندروآربرس 

يادص تبالص  هرجنح  نیا  .تسین  وا  يانشآ  يادر  نیا  .تسین  وا  نیا  ...هن !  اما  دوش ؛ یم  رادیدپ  رد  هناتسآ  رد  رفن  کی  ناهگان  و 
.تسا هودنا  زا  راشرس  هک  نازرل  ییادص  درادن ؛ ار  وا 

«. دیسر تداهش  هب  سردم  : » تسا هدروآ  ناغمرا  هب  ار  نیا  زا  سپ  یمغ  ...ار  گرزب  یمغ  هک  ییادص 

یسوط اروح  یگنادرم /  یطحق  راگزور  رد 

یگنادرم یطحق  راگزور  رد 

یسوط اروح 

.دنا هتفر  هناشن  ار  شتماقتسا  هیاپهوک  اهدابدرگ ،

هنیرید شطع  مدرم ، هدارا  هاگتـساخ  سلجم ، هک  ار  وا  دـیوج ؛ یم  ار  وا  داـنع ، کـچیپ  دـسر و  یم  شوـگ  هب  ناـفوت  هزوز  يادـص 
.درک یم  باریس  شروضح  ياراوگ  اب  ار  شتناید 

رظن رد  ار  هناگیب  اب  حماست  لهاست و  ارادم و  یشم  هک  هثداح  دابدرگ  تخادناین و  ياپ  زا  ار  شتناید  تماق  تسایس ، نافوت  هک  ار  وا 
.دوب هدنکفاین  شا  هدارا  رب  هزرل  دنکفا ، یم  نایامنرکف  نشور 

اه يزاب  تسایس  همه  قشمرس  ار  شنیتسار  داقتعا  نامیا و  دیشک و  یم  رابکتـسا  هدش  هتکید  ياه  قشم  هایـس  همه  رب  نالطب  طخ  وا 
.دومن

.دسارهن يدیدهت  باعرا و  چیه  زا  ات  دوب  هتسب  تمه  رمک  رب  ار  تداشر  راقفلاوذ  دز و  یم  جوم  اروشاع  شهاگن ، رد 

.یگنادرم یطحق  راگزور  رد  دوب  درم  دیشر ؛ دوب و  هدازآ  ریلد ، دوب و  عاجش 

.دزیرب ناد  هلابز  هب  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  چوپ  يروئت  دنزب و  دایرف  اه  هصرع  همه  رد  ار  ناملسم  یناریا  تیوه  ات  دوب  هدمآ 
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رد نمـشد ، زیواتـسد  هک  يراتـسد  دش ؛ میظع  یتیمولظم  مچرپ  دیـشر ، یناحور  نیا  يدنمتریغ  يرادم و  نید  يادنلب  هب  شراتـسد ،
.دش موش  يا  هئطوت 

ینارون يامیـس  نآ  زا  تایح  ات  دـیچیپ  تفرعم  سردـم  يوگ  تقیقح  قلح  درگ  رب  ردـق  نآ  یگماکدوخ ، دادبتـسا و  دانع  کـچیپ 
.دنادرگ یم  نامز  يانزارد  رد  یمچرپ ، نوچمه  ار  نآ  ناحلاص ، يزوریپ  میسن  زونه  هک  يراتسد  تسب ؛ رب  تخر 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ...سردم / 

...سردم

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

رطخ زا  نتسبآ  بش  گرم ، رازه و  لاس 

رفن کی  لتق  يدژارت  دش  بیوصت 

« تسا دیس  بلق  فده ، هک  منک  یم  رارکت  »

رحس عقوم  هدش ، باسح  يا  هشقن  اب 

رش روضح  نامز  درد ، رازه و  لاس 

ربخ نامه  رکف  هب  هدنام  زونه  بش  و  - 

بش دیود  ار  شدوخ  هچوک  هچوک  هچوک  یه 

رد تشپ  هب  وا  دیسر  هتفرگ  هتسخ و  ات 

تفرگ ناج  هچوک  رد  ...و  دیس  زامن  رطع 

...رگد یتعاس  رظتنم  و  دزن -  یفرح 

درک هاگن  ادرف  تعاس  هب  یکدزد  بش ،» »

رس يور  هب  شهایس  راب  هلوک  تشادرب 

دیسر رطخ  موش  روحم  لوح  هب  تعاس 

رس هدیشک  تملظ  بش و  زا  یباقن  يدرم 
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مه درم  تفر و -  بش  هراتس  نیرخآ  ات 
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رپ دیشک  شزامن  زبس  نامسآ  زا 

...درم هرابود  و  دش -  هثداح  ِتقو  تقو ، ات 

رفس زا  رپ  ینادمچ  اب  دش ؛ هدامآ 

درب موجه  ار  شدوخ  هلولگ  دش ، زاب  رد 

...رگم ات  تساهنت -  هکی و  هک  یسک  تمس 

دََرب ورف  ار  شدوخ  نینهآ  لاگنچ 

ربت نوچ  رادیپس ، تخرد  هنیس  رد 

شا هناش  راوید و  هب  دروخ  هلولگ  اما 

« رَدَق «، » اضق  » مکح هب  تاردقم ، قبط 

رهش نورد  سردم »  » يادص ات  دیچیپ 

-[ رت هدنز  رهش  نیا  زا  ...زونه -[  ما  هدنز  نم 
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سلجم زور 

يدوج مظعا  ام /  ياه  نامرآ  بیوصت 

ام ياه  نامرآ  بیوصت 

يدوج مظعا 

رد دینم و  ياهوزرآ  هدنیامن  امش  مدیشخب ، قودنـص  هب  امـش  مان  هب  ار  دیما  ایرد  ایرد  مدرک ، ادتقا  جوم  هب  ار  میاه  مدق  هک  زور  نآ 
.دیا هدرک  سولج  ما  هتفگن  ياه  فرح  سلجم 

هب ار  امـش  مان  ام  هک  مسق  دـنناوخ  یم  زاوآ  سلجم  راوید  رب  دـنا و  هدـمآ  اه  هتـشرف  اب  هک  ناترـس  يالاب  دیهـش  ياه  سکع  همه  هب 
! دیما رهوج  میا و  هتشون  لد  نوخ 

.میرذگب هدروخ  ناراب  ياه  لپ  زا  ات  دیریگب  ار  نامیاه  تسد  ار ؛ ناملامآ  میا و  هداد  امش  هب  ار  نامیاه  جنر  ام 

.دیراگن یم  ار  ام  ياهرواب  دینک و  یم  بیوصت  ار  ام  ياه  نامرآ  امش 

ياون ات  دیآ ، مهدرگ  یتبابط  هقلح  ات  ددرگ ، نشور  یتفرعم  غارچ  ات  دـینز  یم  فرح  یتقو  هتـسب ، لد  امـش  مالک  هژاو  هژاو  هب  یتلم 
.دنکشب یتنایخ  رمع  هشیش  ات  دسرب ، شوگ  هب  یتعنص 

یم هدنیآ  هاگن  رد  ار  ناتتحارتسا  دیشخب و  یم  نمـشد  تخب  هب  ار  ناتباوخ  دینک و  یم  كوک  شالت  تقو  هب  ار  ناتیاه  تعاس  امش 
.زارفارس ار  قشع  نهیم  دیراد و  هگن  دابآ  ار  نامیا  ياهزرم  ات  دیراک 
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.دوش یم  ارجا  ام  ياه  قشع  ناوت  اب  دوش و  یم  یحارط  ام  ياهاپ  ملق  رب  دوش و  یم  هتشون  ام  لد  زا  ییاه  هگرب  رب  ناتیاه  میمصت 

.دنا هتخود  ناتمالک  ياون  رب  ناتدادم و  هماخ  رب  مشچ  راهب ، ناگدنیآ  دیناریا و  تمظع  خیرات  ناگدنراگن  امش 

یلع منک ؛ یناگیاب  ار  رکـشت  مان  هب  یلگ  هخاش  طقف ، طقف و  ناـتهاگن ، ینعم  رد  اـت  ما  هدـمآ  ناـتیاه  شـالت  دازیرم  تسد  هب  زورما 
! ناترای
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یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  تداهش 

هراشا

هعمج

رذآ 1384  11

لاوش 1426  29

Dec.2.2005

يدمحم سابع  لگنج /  هرطاخ 

لگنج هرطاخ 

يدمحم سابع 

.دبوشآ یم  ار  لگنج  مارآ  هشیمه  ياه  باوخ  توراب ، دنت  يوب  زونه 

ناگدنرپ .دوش  یم  یجرـش  وت  ياه  سفن  اب  لگنج  ياضف  .دـنور  یم  باوخ  هب  تا  یلحم  ياهزاوآ  همزمز  دای  اب  بش ، ياه  هراتس 
.دننک یم  زاوآ  ار  تمان  رکب ، ياهزاوآ  اب 

اه هراتس  هام و  باتفآ و  ات  دننک  یم  رپس  هنیس  ترادافو ، هشیمه  نازابرس  نیا  اه ، تخرد  .دهد  یم  ار  ایرد  يوب  تا  هتفـشآ  ياهوم 
.دننزن تمخز  مشچ 

.درپ یم  باوخ  زا  ندوب  وت  یب  هروشلد  زا  لگنج  زونه 

زبسرـس ياه  هوک  .ددنبن  کلپ  يا  هظحل  ار  تندمآ  راظتنا  ات  تسا  هدرک  مارح  دوخ  رب  باوخ  لامـش ، یناراب  ياوه  هک  تساه  لاس 
.ار تنتشگرب  يوب  دنا  هداشگ  شوغآ  نانچمه  لامش 
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ار روضح  دننک و  اپ  هب  تیاه  مشچ  یناراب  هشیمه  هجهل  رد  ار  زامن  ات  دنا  هداتسیا  ار  وت  تماق » دق  ، » تماق مامت  مه  زونه  اه  تخرد 
.دنناشکب راهب  هب  تیاه  تسد  ییاهر  رد  ار  بالقنا  ات  دننزب  هفوکش  تیاه  هناش  رب 

راب ات  دـننک  یم  وجو  تسج  اه  فرب  رب  راهب ، هشیمه  ياه  لگ  ياه  گربلگ  نوچ  ار  تیاپ  در  هرطاخ  اه  تخرد  هک  تساـه  لاـس 
يراج ناشیاه  هخاش  رب  ار  زاورپ  يدازآ و  يوب  هک  ار  تگنفت  توراب  يوب  دنا  هدرک  شومارف  روجدب  هک  دنشکب  تشوغآ  رد  رگید 

.درک یم 

امرس شوغآ  رد  تساه  لاس  هشیمه ، زا  رت  مارآ  دنناد  یم  بوخ  دنچ  ره  دنا ؛ هدش  تندیشک  شوغآ  رد  گنتلد  روجدب  اه  تخرد 
.يا هتفر  يدبا  یباوخ  هب 

یپ نتورف  هبزور  لگنج /  عامس 

لگنج عامس 

یپ نتورف  هبزور 

! ازریم

.تتداهش رادماو  رگید ، یمین  تسوت و  رادماو  قشع ، يدازآ و  زا  یمین  ام ، زبس  نیمزرس  رد 

.تسیرگ ایرد  ار  ترادید  نیرخآ  دز و  قرو  میسن ، ار  تا  همان  نیرخآ 

.دنداد تعیب  تسد  وت  هب  زبس  ناتخرد  مامت  لگنج ، عامس  رد  یتسویپ و  لگنج  هسامح  هب  يدمآ و  بارحم  تولخ  زا  وت 

! ازریم

.دننک یم  اوجن  زبس  ياه  لاهن  شوگ  رد  ار  وت  هسامح  زونه  لاس ، نهک  ناتخرد 

.دوش یم  گنت  تشهب  يارب  رتمک  شلد  نآ  رد  مدآ  هک  يراید  زا  مناوخ ؛ یم  تیارب  وت  راید  زا  نم 

.میوگ یم  نخس  تیارب  مراید  زبسرس  ناتخرد  مامت  خرس  نابز  زا  نم 

.دنک یم  هرگ  تنانمشد  هیلع  ار  شیاه  تشم  زونه  ایرد  اجنیا 

.دنا هداتسیا  اپرب  وت  مارتحا  هب  زونه  ناتخرد  اجنیا 
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.دشوج یم  امسک »  » لد رد  زونه  وت  یسامح  ياپ  در  تسا ، راشرس  وت  یتشهب  رطع  زا  زونه  كاخ ، ماشم  اجنیا 

تا یـسامح  عامـس  يادـص  زا  زونه  لیجنم ،»  » و ناملید » «، » ناجیهال «، » یلزنا «، » تشر «، » نموف «، » هلوسام «، » ناولکاـم «، » راـسواد »
.دنراشرس

.دنساره یم  تگرزب  مان  زا  زونه  رود ، نایلاس  رابغ  سپ  زا  اه » قازق   » و ... 

! ازریم

هدز خـی  ياه  هناش  رب  تا  ینامـسآ  جورع  زورلاس  رد  کـنیا  لـگنج ! تضهن  تبالـصرپ  غیتس  يا  مالـسا !» داـحتا  تئیه   » تبیه يا 
.ما هداتسیا  ناولیگ » »

: میوگ یم  نامسآ  هب  وت  دای  هب  یقرش ، ياه  هرجنح  مامت  اب  نم  دراد و  بل  رب  يدرس  هآ  ریپ ، ناتسهوک 

دناشوپ ار  وا  يور  فرب ، هک  زور  نآ 

دنام لگنج  لد  رب  گرزب  غاد  کی 

راگنا زور ، نآ  هدیمخدق ، هخاش  ره 

دناوخ یم  رخآ  زامن  وا  رکیپ  رب 

یقلاخ یلع  دابم /  نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ 

دابم نم  نت  دشابن ، ناریا  وچ 

یقلاخ یلع 

! تسیاب

! روشک نیا  خیرات  تاراختفا  هلق  رب  تسیاب 

.تساجرباپ وت  دیواج  مایق  اب  هدش و  کح  شا  یمان  كرات  رب  وت  مان 

نایرش رد  شخب ، تایح  یعیام  نوچ  ار  تریغ  دهد و  زاورپ  ار  تعاجـش  تناتـشگنا ، يال  هبال  زا  میـسن  هک  نک  زاب  ار  تیاه  تسد 
.دنک يراج  نیمزرس  نیا  ياه 

ار وا  وت  مان  یتقو  دیآ ، یم  ناجیه  هب  نیمز  .يونـش  یم  ار  شبلق  دتمم  نابرـض  يادص  يراذگب ، لگنج  كانمن  كاخ  رب  مدـق  رگا 
.دنیب یم  شیوخ  زا  ار  وت  یتقو  دنک ، یم  رورغ  ساسحا  لگنج ، دهد و  تنیز 
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.تا يرادیاپ  نایدانم  ناتخرد ، تسوت و  يراوتسا  هتخومآ  سرد  لگنج ، هک  یتسین  لگنج  هداز  وت 

.دنک یمن  شومارف  ار  تندناکچ  هشام  يادص  نامز ، مکارتم  ياضف  هک  شکب  اه  هشام  هنیس  رب  تشگنا 

! ریگب فده  ار  هنامز  هایس  بلق 

!؟ دوش ناراتفک  يزاب  سوه  شوختسد  نیمزرس ، نیا  تزع  یشاب و  وت  دوش  یم  رگم 

!؟ دورب جارات  هب  تنطو  دننک و  میسقت  ار  وت  نیمزرس  كاخ  ناش ، بارش  سلاجم  رد  یشاب و  وت  دوش  یم  رگم 

تسوت تدهاجم  نمی  هب  دوش ، یم  هفخ  هلیح  يولگ  رد  نیطایش  يادص  زورما  رگا  .تسوت  مرگ  ناتـسد  رظتنم  تساه  لاس  تگنفت 
یب هنهپ  رب  ار  شزیت  عاعـش  باـتفآ ، راـب ، ره  اـت  يدرک  همزمز  لـگنج  ناـتخرد  گرب  گرب  يارب  ار  راـثیا  سرد  يزارد  ناـیلاس  هک 

«. دابم نم  نت  دشابن  ناریا  وچ  : » دننک رارکت  ناتخرد  کت  کت  دزیر ، یم  لگنج  ياهتنم 

یم ار  وت  مان  منیمزرـس  ياهداکچ  مامت  رب  .تسا  هدروخ  دـنویپ  ناریا  ماـن  اـب  وت  ماـن  درک !؟ شومارف  ار  وت  دوش  یم  رگم  درمربا ! هآ ،
.مونشب مناوت  یم  ار  وت  دایرف  مناوخب و  مناوت 

.هد زاوآ  تروشک  روانهپ  هنهپ  رد  ار  تتاملک  هنطنط  نک و  زاب  بل 

یم بلـس  ناردلق  ناشکندرگ و  نایوگروز و  مامت  زا  ار  نایغط  تأرج  دـچیپ و  یم  نامز  شوگ  رد  هک  تسوت  يادـص  نینط  زونه 
.دنک

.دنک یم  لگنج  خزود  راتفرگ  دناشک و  یم  تلذ  كاخ  هب  ار  راک  عمط  ناجنپریم  مامت  هک  تسوت  راتفگ  تبالص  زونه 

! دبای ققحت  وت  ینامسآ  نامشچ  رد  مدرم  لامآ  تشهب  راذگب 

! دوش نامهیم  ار  قشع  هنابز  وت  دای  اب  ام  بهتلم  ياه  لد  راذگب 

.نک رادیب  ناتخرد ، هدیکشخ  نت  رد  ار  شیور  حور  نک و  هضرع  تهار  هب  مشچ  ياه  لگنج  هب  ار  يزبسرس  درمربا ! يا  زیخرب 

! زیخرب نک ؛ ملع  دق  راختفا  ياه  هلق  رب  زیخرب و 
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!؟ منیمزرس خیرات  هلق  نیرتدنلب  زج  ممانب  هچ  ار  وت 

!؟ دنبرد ناراهب  هدنهد  تاجن  زج  مناوخب  هچ  ار  وت 

!؟ درادن ار  وت  ياه  تسد  هب  نتسویپ  يوزرآ  هک  تسا  تسد  مادک 

!؟ ددنبن لد  تا  ینامسآ  هوکش  تریغ و  هب  هک  تسا  نت  مادک 

!؟ دوشناو تتداشر  شیاتس  هب  هک  تسا  ناهد  مادک 

!؟ دنکن ندیسر  هشوت  هر  ار  وت  ییالبرک  هشیدنا  هک  تسا  نهذ  مادک 

!؟ دیرگن ار  تتداهش  هک  تسا  مشچ  مادک  و 

.قشع باراد » نامیلس   » رد ترازم ، رانک  رد  ما  هتسشن  تا ، ینامسآ  جورع  زورلاس  رد  ازریم !

یپ نتورف  هبزور  لگنج /  يالوم  ازریم !

لگنج يالوم  ازریم !

یپ نتورف  هبزور 

دیور یم  قفا  رد  رجف  هک  هاگ  نآ 

دیوش یم  خر  هلال  قشع ، منبش  زا 

زبس لگنج  اعد  تقو  ینک ، شوگ  نوچ 

دیوگ یم  نخس  ازریم  تضهن  زا 

.زارفرس ناملید »  » زارف رب  کفرد »  » تماقتسا تماق  نوچ  يا  هداتسیا  نانچمه  ازریم !

! تنداتسیا هماقا  هب  لگنج  تسا  هداتسیا  يا و  هداتسیا 

.ملید لیگ و  نیمزرس  خیرات  كرات  رب  كانبات ، نانچمه  يا  هداتسیا 

.دنک یم  دوعق  مایق و  وت  يادتقا  هب  نداتسیا ، زا  یلگنج  ترس  تشپ  زامن و  تماق  دق  هب  يا  هداتسیا 

.دیادز یم  تراید  نت  زا  ار  ناگناگیب  رابغ  درگ و  تدای ، میسن  رود ، ياه  لاس  سپ  زا  زونه  هک  یسامح  نانچ  يا ؛ هداتسیا  ازریم !
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!؟ دنزیرگ یم  تتبالصرپ  مان  ندینش  زا  یتح  نهیم ، نانمشد  هک  تسا  ناهنپ  تنداتسیا  رد  یگرتس  زار  هچ 

! لگنج يالوم  ازریم !
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.تسا توکلم  هسامح و  رطع  زا  هدنکآ  اضف 

.دزاون یم  ار  وت  يالو  گنهآ  راشبآ ، رات  هس  اب  ناتسهوک ، دشخرد و  یم  تا  یسامح  دنخبل  لگنج ، زارف  زا 

! لگنج يالوم  يا  ازریم !

.دنَاوت زبس  تضهن  ياه  یچ  گنفت  زورما ، لگنج ، ناتخرد  دنا و  هتخومآ  وت  زا  ار  یگداتسیا  عامس  اهورس ،

.رجاهم

ییاضر هدیمح  نامسآ /  ياه  هناش  رب 

نامسآ ياه  هناش  رب 

ییاضر هدیمح 

ار لگنج  ربت ، برـض  يادص  .يا  هتـسویپ  نامـسآ  هب  يا و  هدیهج  شیوخ  زا  .تسا  هتخادنا  گنچ  كاخ  هدرگ  رب  تملظ ، يالویه 
.تسا هدروآرد  وناز  هب 

.دنا هتخود  مشچ  نامسآ  هب  یهت ، تسد  زا  نیگمرش  ناتخرد ،

.دنک یم  ینیگنس  تیاه  کلپ  تشپ  رتسکاخ ، دود و  يوب  اب  شیوشت ، نابسا  ههیش  هلولگ و  يادص 

.دنا هتفرگ  هناشن  ار  تیاوه  تنایخ ، ناتشگنا  .يا  هدش  رت  کیدزن  نامسآ  هب  ینک  یم  سح 

ره تشپ  .تسا  هتفرگ  فده  ار  تقاتشم  ياه  نابرض  يرجنخ  تخرد ، ره  تشپ  .دنک  یم  نارابریت  ار  وت  یهاگن  تخرد ، ره  تشپ 
.تنداتفا ورف  يارب  تسا  رظتنم  یمشچ  تخرد ،

، ناـج زا  ینز  یم  داـیرف  ینک ، یم  سح  رت  کـیدزن  ار  دیـشروخ  يوب  هناـشن ، ره  اـب  یتقو  يرادرب ، رت  مکحم  ار  تیاـه  ماـگ  دـیاب 
.یگرزب هب  يدرمیاپ ، هب  ار  تنهیم 

تسا و هتفرگ  شتآ  تیور  هبور  لگنج  .يا  هدرک  عولط  تیاه  هتخای  مامت  زا  .تسا  هدرک  بوسر  تیاه  گر  رد  قفش  خرس  هبذج 
.دشک یم  هنابز  تبهتلم  ياه  نایرش  رد 

ورف مه  زا  ياه  هوک  سپ  رد  دیشروخ  ياه  قمر  نیرخآ  نوچ  دنزیر ، یم  ورف  رگید  يا  هشوگ  تنامشچ 

.هدیشاپ

ياهوتسرپ دنریگ  یم  لاب  ار  تتارطاخ  دخرچ ، یم  هنشاپ  يور  لگنج  تسا ، هتفرگ  نایاپ  زور ، يوهایه 
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.تسین يرادربت  تسین ، يربت  تسا ، هدش  روانت  تنایخ  دزو ، یم  وس  همه  زا  بش  دزاب ، یم  گنر  كدنا  كدنا  زور ، راسخر 

اما دـنا ؛ هدـیرب  ار  تیاه  سفن  دـنا ، هدرب  تراغ  هب  ار  تگنفت  مونـش ، یمن  ار  تبـسا  بوک  مس  يادـص  .دـنا  هتـسب  ار  تیاـه  کـلپ 
 . ...هاگ چیه  سک ، چیه  ار  تا  یگنادرم 

.زبس تداقتعا  ینز ، یم  مدق  مارآ  نامسآ ، ياه  هناش  رب 

.دنرظتنم هشیمه  ات  ياه  لگنج  ار  وت 

.دنا هدنام  هریخ  ار  تا  یگداتسیا 

.تسا هدز  هناوج  زبس  وت  دای  تخرد ، ره  ياپ 

يریما نیسح  لگنج /  همان  مارم 

لگنج همان  مارم 

يریما نیسح 

نآرق بآ و  هساک  دزوس و  یم  بل  ریز  هتفرگ و  تسد  رد  ار  شرهوش  هدـش  شومارف  بلق  ینز ، دـنک و  یم  هیرگ  فرب  رد  ییاپدر 
 . ...و اعد  و 

ار هقرفت  ياهزرم  درذـگب و  اه  هوک  زا  ازریم  ياه  قراچ  شاک  دـنک ! بوذ  ار  اه  فرب  دوش و  یـشتآ  ازریم ، بلق  ترارح  شاـک  - 
! دنک عمج  ار  شا  هدنکارپ  نازابرس  درادرب و 

دزیر و یم  نیمز  رب  بآ ، يا  هساک  رد  ار  شورف  نطو  ناـمکاح  هدـنام  اـج  هب  تریغ  ینز ، دـنک و  یم  هیرگ  خـیرات  رد  ییاـپدر  ... 
.دنک یم  ازریم  رس  هقدص 

ملع درب و  نایاپ  هب  يراجاق  دادبتـسا  هیلع  هزرابم  اـب  ار  نید  تامدـقم  هک  هدـنام  خـیرات  نیگنـس  فرب  رد  ناوج ، يا  هبلط  ياـپدر  - 
رـس تفرگ ؛ داهتجا  داهج ، ییاهنت  نتـسب  لیدـنق  رد  داد و  ناحتما  شیاه  مخز  اب  دـش ، هتـسب  پوت  هب  سلجم  راوید  رب  هک  ار  لاجر 

خیرات سرادم  همه  هب  شتشونور  هک  دوب  وا  داهتجا  شا ، هدیرب 

.دش هداتسرف 

يوس هب  دـنک و  یم  نفد  اه  فرب  يور  ار  شزبس  گرب  نیرخآ  هک  یتخرد  تسادـیپ و  هدیکـشخ  گنج  ياـه  فرب  رد  ییاـپدر  - 
.دباتش یم  اه  هلال  راهب 
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: دسیون یم  ار  لگنج  تضهن  همان  مارم  دراد  رس  یب  ینت  اب  کچوک  ازریم  فرب ، زا  یلَت  ِرانک  شفرط ، نآ 

.دنک یم  یغلم  ار  خی  تموکح  لوصا  اهورس ، بالقنا  تیعمج  . 1

.دوب میهاوخ  نطو  ياه  هلال  لام  ناج و  ظفاح  ام  . 2

.دوش یم  مالعا  لطاب  هلیسو  نیدب  هتسب ، رامعتسا  دادبتسا و  ياه  ناتسمز  اب  خی ، تموکح  هک  يدادرارق  ره  . 3

یم ضیارف  زا  ار  يدمحم  لگ  ریاعش  ظفح  دسانش و  یم  تیمـسر  هب  ار  ینامـسآ  قرف  همه  قوقح  اهورـس ، يروهمج  تموکح  . 4
 . ...دناد

.اقب یقاب  خیرات و  رخآ  ات  هطقن  هس  کی  و 

نابز شوخ  هیطع  دنام /  یهاوخ  وت 

دنام یهاوخ  وت 

نابز شوخ  هیطع 

.دنسانش یم  مان  اب  ناتخرد /  مامت  ار  وت  نونکا  مدنکرب /  نخان  هب  ار  وت  مان  یلگنج /  ناتخرد  مامت  هدنُک  رب 

.دشخب یم  توارط  نالیگ  كاپ  ياه  لگنج  ناوسیگ  رب  تزبس  هیاس  يادنلب  ییآ و  یم  شود  هب  گنفت  وت  و 

.دراد زاون  مشچ  یساکعنا  وت  نامشچ  رد  دیشروخ  ییالط  عولط 

رب رـس  نالیگ  زبس  لد  زا  دـنمونت  یتخرد  نوچ  هک  درک  دـنهاوخ  همزمز  راهب  هاگ  ناتخرد ، ماـمت  ار  وت  ماـن  لـگنج ! زبس  رادرـس  يا 
.یتسشن راب  هب  يدناود و  هشیر  يدروآ ،

.خرس یتیاهن  یب  هب  دندناوخارف  ار  وت  ینامسآ  نشور  ياه  همزمز  ینامز 

رت هزات  ياهداعیم  هصرع  هرابود  لگنج  يدش و  هنادواج  يدنام و  زبس  دنامب و  زبس  ات  تنطو ، يارب  تنیمزرـس ، رطاخ  هب  یتفـشآرب ؛
كاخ زا  یکی  دـیتلغ و  رد  كاخ  اب  یکی  درک ، هاـگآ  ندز  هناوج  هب  ار  هدز  خـی  ناـتخرد  هک  دوب  وت  ياـه  ماـگ  يادـص  دـیدرگ و 

.تساخرب
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هب دیپس  یمدحبص  رد  نالیگ ، ياه  لگنج  زبس  مشچ  رد  هک  يزبس  هایگ  ره  ضبن  زا  زونه  ار  وت  هزاوآ  و 

.دنک یم  اپ  هب  وهایه  لگنج ، رد  تدنلب  ياه  ماگ  نینط  دینش و  ناوت  یم  دنک ، یم  مالس  دیشروخ 

مه لگنج  يرتسکاخ  کیرات و  قامعا  زا  وت  يادـص  ناراب ، يور  اـب  جوا  زا  وت  يادـص  نامـسآ ، یبآ  زبس -  تعـسو  زا  وت  يادـص 
.دوش یم  هدینش  یتح 

.ایرد وت  توکس  تسامرگ و  يزبس  يدازآ و  وت  يادص 

هنارت بل  ریز  ياـه  همزمز  زا  گـنفت و  شارخلد  دـنلب و  ياـهدایرف  يادـص  زا  ار  وت  نیرت ! بوخ  يا  مسانـش  یم  بوخ  ِبوخ  ار  وت 
.مسانش یم  یکلیگ  ياه 

اب یـشاپ و  یم  رون  ناـتخرد  رب  ینک ، یم  هدـنکارپ  ار  اـه  یکیراـت  لـگنج و  زبـس  لد  رب  هوک ، زا  یتـلغ  یم  یگنـس  نوچ  هک  ییوت 
.يراد لابند  هب  ار  ینمهب  تمدرم 

! نشور هنادواج  يا  یتلم ، دوخ  وت 

.دهد یم  ار  وت  يوب  لگنج 

.زین ناراب  راوید  زا  دوش و  یم  هدینش  نامسآ  جوا  زا  وت  يادص  یتسین و  وت  الاح 

یبوقعی ارهز  زاوآ /  یب  ناگدنرپ 

زاوآ یب  ناگدنرپ 

یبوقعی ارهز 

.دیآ یم  نیچرپ  تشپ  زا  هک  تسا  كواکچ  يادص 

.تسا هتسشن  يدازآ  يوزرآ  رد  زبس ، یلگنج  رتوس ، نآ 

.دنناوخ یم  ار  يدازآ  هصق  ناگدنرپ و  دنا  هتسب  مشچ 

.دنک یم  اشامت  ار  نتفر  جارات  هب  یگدنز و  يور  هب  تسا  هتسب  کلپ  هک  یناهج  همهمه  رد  يدرم  دراذگ  یم  اپ  هتسهآ 

.دنیب یم  هتسکش  ار  یبوچ  ياه  لپ  نیا  دراد و  کش  زین  اه  بش  یهایس  هب  هک  تسین  تهج  یب 

.ار ندرم  نیا  دنک  هیثرم  دیاشگب و  مشچ  ات  تسین  یکواکچ  تسا و  هدرم  تخرد ،
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لگنج و دـنک  داش  هرابود  ات  دـیآ  یم  نییاپ  هدـش  هداز  ياه  مغ  ناـکلپ  زا  هناروبـص  هک  ار  يدرم  نشور  هیاـس  نیبب  ناـخرچب و  رس 
.ار زاوآ  یب  ناگدنرپ 

.ار نتسیز  دازآ  دنزب  دایرف  ات  دنک  یم  عمج  ار  تاملک  دیآ و  یم  شیپ 

؟ بیرغ نانچ  دوش ، یم  هل  نامرحمان  ياه  ماگ  ریز  رد  هک  تسیک  نآ  زا  هناخ  نیا 

.ار شا  یگدنز  يزبس  دننیبن  نامرحمان  ات  دنز  یم  هرهچ  هب  باقن  دزوس و  یم  هک  تسا  لگنج  رتسکاخ  نیا  نک ! دایرف  ازریم ،

.نآ زا  يدوب  رتزبس  وت  هک  مه  لگنج  دنک  یم  رارقا 

.لگنج زا  رتابیز  يدش ؛ رتابیز  و 

.خرس يا  هجهل  اب  دنا ؛ هدناوخ  ار  وت  ناگدنرپ  .تا  یگرزب  دابم  کچوک  گرزب ؛ ازریم  يا  هدش  زاوآ  وت 

.منیب یم  هدش  ابیز  ياه  تشد  اهراز و  هزبس  نیمه  نایم  یلاها ، نیمه  یلاوح  رد  ار  تبلق  ینشور  غورف و  مرگن ، یم  هک  هچ  ره  هب 

.لامش هدروخ  ناراب  ياه  لگنج  رد  يا  هدش  زاوآ  هک  مسیون  یم  ار  وت 

.ما هدروآ  هنییآ  بآ و 

ناـیرج رد  یتسه  يراـج  دوخ ، وت  مزیر ؛ یمن  ترـس  تشپ  بآ  .دـنیب  یم  وت  رد  ار  دوخ  هنیآ  یهاوخ ؛ یمن  هنییآ  وت  میوگ  یم  هچ 
.درادن نوگش  رفاسم  رس  تشپ  منک ؛ یمن  هیرگ  .خیرات 

!؟ تسین ناراب  یلالز  سنج  زا  ایآ  گرزب ، درم  نیا  تسیک ؛ وا  دنادب  دیاش  خیرات ، زا  دیسرپب  اما 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ...تسا /  گنت  شلدون  رب 

...تسا گنت  شلدون  رب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

ار یهار  هب  ور  ياضف  دراد  ور  شیپ  رد 

ار یهایس  ینارمکح  درادن  رواب 

هنادرم هک  دیاب  ازریم :»  » ام اب  تفگ  یم 

ار یهاگ  هیکت  یب  دنک  مکحم  شا  هناش  رد 
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تساه ییایلیا  نیمزرس  رد  یبنجا »  » ات
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ار یهابت  لاگنچ  درک  لمحت  دیاب 

شهار رد  مشچ  لگنج »  » تسا و گنت  شلد  ونرب » »

ار یهاپس  یهاوخ  یمن  تنارای ، تس  یفاک 

تسا ناتخرد  گرم  ِروخ  يزور  ربت  دیاش 

ار یهانپ  یب  نیا  دنک  سح  دیابن  لگنج 

ییوهایه يداو  نیا  رد  نک  اپ  رب  زیخرب و 

ار یهاچ  ياهرتفک  زاوآ  نک  دایرف 

دراب یم  فرب  یه  نامسآ  تمس  راچ  زا 

ار یهایس  ور  اما  دلاب  یم  دوخ  هب  ولاخ » »

دنیوگ یم  تنسحا  یبنجا  نارس  لد » رد  »

« ار یهابتشا  يدرکن  لگنج  نتشک  رد  :»

ار يراختفا  لادم  لد » رد  مه  زاب  و  -»

ار یهاقناخ  مکح  تسد  رد  ندرگ و  رد 

دراد یسک  هار  رد  مشچ  ناکامک  لگنج 

ار یهاگحبص  زامن  رد  شکاپ  ناتسد 

هدنام اه  فرب  يور  شوماخ  یلو  ازریم » »

ار یهاگن  شنامشچ  ود  دیاپ  یم  تس  يرید 

دنریگ یم  نشجونرب  توراب و  اهرود  نآ 

ار یهاپس  شوگ  ناشدایرف  دنک  یم  رک 

دزات یم  بسا  یِه  ازریم  دص  هد ، هس ، ود ، کی ،
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ار یهایس  ینارمکح  درادن  رواب 
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نالولعم یناهج  زور 

هراشا

هبنش

رذآ 1384  12

لاوش 1426  30

Dec.3.2005

يدمحم سابع  دراد /  تسود  ار  وت  ادخ 

دراد تسود  ار  وت  ادخ 

يدمحم سابع 

تسا هدرک  ریبعت  رود ، ياه  هداج  رد  ار  تناوتان  ياهاپ  باوخ  يرادخرچ  یلدنص  مادک  يدنخ ؟ یم  قوش  هیرگ  هب  ار  يداش  مادک 
ياهزور نیمه  نیب  ینک ، یم  یگدـنز  ار  دـیما  ینامرهق ، يوکـس  رب  ار  کـیپملا  اراـپ  يـالط  لادـم  ینز ؟ یم  دـنخبل  نینچ  نیا  هک 

مـشچ مناد  یمن  .دـنک  یم  شومارف  ار  شدوخ  یتح  مدآ  هک  ییاهزور  دوش ؛ یم  مگ  اه  نیـشام  يوهاـیه  دود و  تشپ  هک  یلومعم 
اب هک  یکدوک  نوچ  دوش ؛ یم  تیاـه  مشچ  بوذـجم  ینک ، یم  هاـگن  یـسک  هب  یتـقو  هک  تسا  سدـقم  نتم  مادـک  همجرت  تیاـه 
ار تنت  مامت  هک  راگنا  دناشوپ ؛ یم  ار  تیاه  هتشادن  مامت  تدنخبلرپ ، ياه  هاگن  .دور  یم  باوخ  ناگتـشرف  یعمج  هتـسد  ياهزاوآ 

.دراد ار  تیاه  یناوتان  ندیشک  شود  هب  لمحت  هوک ، مادک  مناد  یمن  دنشاب ! هدیرفآ  مشچ 

ات یـشاب ، مریگتـسد  ات  منک  یم  زارد  تیوس  هب  ار  میاه  تسد  .تسا  ییاناوت  رـسارس  تدوجو  اـه ، یناوتاـن  ماـمت  اـب  هک  ییوت  اـهنت 
زا يربب  مهار  يریگب و  ترادخرچ  یلدنص  هب  ار  میاه  تسد 
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باتش ياهزور  زا  هک  ییاه  هداج  دنوش ، یم  متخ  نامسآ  هب  هک  ییاه  هداج  نامه  دنا ؛ هتـشاذگ  اج  ارم  تساه  لاس  هک  ییاه  هداج 
در هدز 

مگ هدارا  یناوتان و  ای  تسا  رتشیب  وت  تیلولعم  مناد  یمن  .دـهد  یم  ار  دیفـس  ياهرتوبک  زاورپ  يوب  ناشـشرف ، گنـس  دـنوش و  یمن 
؟ نم هدش 

.يزیرب دنخبل  میاه  یگدزلد  رب  ات  مناکت  یم  ار  مدیسر  رس  .دهد  یم  ار  وت  ياهدنخبل  رطع  لاس ، ياهزور  مامت 

ییاضر هدیمح  راوتسا /  ياه  نوتس  رب  هیکت 

راوتسا ياه  نوتس  رب  هیکت 

ییاضر هدیمح 

.ینک یم  رورم  ار  تیاهزور  هفقو  یب 

.ینک یم  رورم  ار  تیاه  بش  اهزور و  راودیما ، نانچمه  اما  يا ؛ هتشاذگ  اج  ریدقت  هچقاط  رب  ار  تتیفاع  زا  ییاه  هکت 

، منیب یمن  ار  تیاه  مشچ  مونـش ، یمن  ار  تیادـص  .تسا  هتخادـنا  گـنچ  ار  تنت  درد ، ياـه  هجنپ  ناراـب ، رد  هانپرـس  یب  رتچ و  یب 
!؟ وت ای  ما  یهت  شیوخ  زا  نم  هآ ، .مسانش  یمن  ار  تیاه  ماگ  در  منک و  یمن  سمل  ار  تیاه  تسد 

، يا هدرک  شومارف  ار  تنت  زا  ییاه  همین  يا ، هدش  اجکان  ياه  هداج  یهار  يا و  هداد  راگدرورپ  ناحتما  راوتسا  ياه  نوتـس  رب  هیکت 
.ادتبا رد  وت  اجکان و  ات  هار  تسا ، نشور  وت  رد  غارچ  رازه  اما  تسا ؛ هدیچیپ  تخس  تیاوه  .دنخبل  یب  هاگن ، یب 

 - ینیب یم  هدوشگ  ار  اه  هچیرد  اـه و  هرجنپ  ماـمت  وت  اـما  منیب ؛ یم  هتـسب  میور  هبور  ار  اـهرد  ماـمت  مراـب ، یم  محور  راوید  رد و  زا 
 - . فرژ دنا و  قیمع  وت  ياه  مشچ 

تسد .تسا  نم  يرادیب  گنهآ  ترادخرچ ، یلدنص  يادص  .ار  رمع  ياه  هداج  يزات ، یم  غاد  ياه  نافوت  رد  هتسخ  يراوس  نوچ 
یتسد نازخ و  رد  یتسد  .تسا  هتخیوآ  تناتـسد  کشخ  ياه  هخاش  رب  راهب  رازه  هناوج ، رازه  مراشفب ، ار  تیاـه  تسد  اـت  مرب  یم 

ادرف دیـشروخ  هب  رون ، رغاس  زا  راشرـس  .یبوک  یم  قیاقد  هزاورد  رب  ینز و  یم  کلپ  روضح ، رد  یماگ  روبع و  رد  یماگ  راـهب ، رد 
.تشاد دهاوخ  هرابود  یعولط  وت  رد  هک  یشیدنا  یم 
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ار تتوکس  نوکس و  .دناوخ  یم  روبع  هب  ار  وت  نورد  زا  یسک  يوش ، یم  رود  هظحل  هظحل  بش ، زا 

.اه بش  یگدیروش  اهزور و  جنر  زا  يا  هتشذگ  يا ، هتسکش 

میاه ماگ  تردق  رگا  شیوخ  زا  مکانـساره  .مشابن  وت  نوچ  رگا  شیوخ  زا  مکانـساره  .ار  درد  هدوشگ  شوغآ  يا  هتفریذـپ  ناج  اب 
.دشابن وت  ياه  ماگ  يراوتسا  هب  ندیسر ، يارب 

.دنرواین گنچارف  يا ، هدیچ  وت  هک  ار  یندیسر  ياه  هخاش  میاه  تسد  رگا  شیوخ  زا  مکانساره 

هاگن اهنت  هک  تمنیب  یم  زور  ره  هک  تساه  لاس  میا و  هداهن  وت  مان  هب  ار  يزور  اهنت  هناخاتـسگ  تساـه  لاـس  .تسوت  ماـن  هب  زورما 
.مسک چیه  نم  وت  لباقم  رد  نانچمه  اما  تسا ؛ هرابود  یشیور  زاغآ  وت  رد  راهب  .یهد  یم  هفوکش  ینز و  یم  دنخبل  ینک و  یم 

یناما مثیم  یناوت /  یم  وت 

یناوت یم  وت 

یناما مثیم 

.دراد نایرج  تیاه  گر  رد  یگدنز  نک ؛ هاگن  تیاه  تسد  هب 

اما وـت  ياـه  مشچ  دنـشیدنا ؛ یم  رگید  يا  هنوـگ  هب  تدـننیب و  یم  رگید  يا  هنوـگ  هب  هک  دـنا  هدرک  رپ  ییاـه  مشچ  ار  ترب  رود و 
.تسین ینیبدب  هچیرد 

.داتسیا دهاوخ  اه ، نافوت  همه  مغر  هب  تمادنا ، هقاس  گرب  کت  تسناوت ؛ یهاوخ  هک  یناد  یم  وت 

!؟ دیور یمن  وت  بلق  ِهناغارچ  قامعا  رد  ایآ  دیور ؛ یم  سونایقا  ياه  هلاچ  نیرت  کیرات  رد  یتح  یگدنز 

!؟ درب یمن  مهس  دیما ، یلالز  زا  ایآ  وت  مشچ  دنرب ؛ یم  مهس  ندوب » زبس   » زا اه  کبلج  یتح 

!؟ دنز یمن  هناوج  ایآ  وت  دنخبل  ياه  هناد  دنز ؛ یم  هناوج  رگید  هقاس  دنچ  دننیچب ، هک  ار  ناحیر  هقاس  کی 

.دربن ینعی  هقباسم ، ینعی  یگدنز  يزیتسب ؛ دیاب 

«. یپرد یپ  ندش  رت   » ینعی ندیود ، ینعی  یگدنز 

.دوش یمن  ادها  دسارهب ، هک  یسک  هب  یگدنز  لادم 

.ینکن ناشیاهر  رگا  دیناسر ، دنهاوخ  تا  يزوریپ  هلق  هب  دامتعا  ياه  نامسیر 
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، دـنادرگرب تسناوتن  نوتـسیب »  » ار نک  هوک  داهرف  ناش ؛ يدرونرد  رگا  دـنزرا ، یمن  يزیـشپ  هب  تسا ، زیچان  وت  ياهاپ  ریز  تسروا ،
.دناریمب هک  تسناوت  دهاوخن  يا  هثداح  چیه  زین  ار  وت  روش 

.نتسناوت ینعی  مدق  نتسناد و  ینعی  مشچ  نتساوخ ، ینعی  لد  يزیتسب ؛ دیاب 

.يور یم  شیپ  مدق  مدق  یشورخ و  یم  سفن  سفن  دشوج ، یم  تا  هنیس  رد  لد  ات 

هداتفین راک  زا  وت  بلق  دـنا ، هداتفا  راک  زا  رگا  تیاه  مدـق  دـنا ، هداتفا  راک  زا  رگا  تیاه  مشچ  دـنا ، هداتفا  راـک  زا  رگا  تیاـه  تسد 
مشچ رگا  تسه ؛ وناز  تسین ، اپ  رگا  تسه ؛ وزاب  تسین ، تسد  رگا  درک .» دیاب  یگدنز  تسه  قیاقش  ات  ! » رگنب ار  اه  قیاقش  تسا ؛
يراب زین  ام  تصرف  ، » تسین شیب  یتصرف  یگدـنز ، يزیتسب ؛ دـیاب  .دوش  یمن  لیطعت  هاگ  چـیه  یتسه ، هاـگراک  .تسه  وربا  تسین ،

« تسین شیب 

.دهد یم  رورغ  يوب  تسا ، هتفرگ  شالت  گنر  نک ، هاگن  تیاه  تسد  هب  يزاسب ؛ ون  زا  ار  نتشیوخ  هک  تسناوت  یهاوخ  وت 

.يا هدیشک  شود  هب  هنادرم  تدوخ  ار  تا  یگدنز  ياهدنب  هک  درک  یهاوخ  راختفا  اه  تسد  نیمه  هب  يزور 

.تسوت راظتنا  مشچ  هدنیآ 

.دنیابرب ار  تا  یگداتسیا  يالط  سأی ، نادزد  یتشاذگن  هک  داد  دنهاوخ  تداهش  تیاه  تسد 

.دوش سح  یب  نیمز ، يامرس  رد  هک  دش  دهاوخن  اهر  یتسد  چیه  .دیشخب  دهاوخ  شاداپ  وت  ياه  تسد  هب  ادخ 

.دنشاب عیفر  هک  دنزومایب  وت  زا  دیاب  اه  هلق  دنشاب ؛ هدنشوج  هک  دنزومایب  وت  زا  دیاب  اه  همشچ  دنزومایب ، وت  زا  دیاب  اه  هتشرف 

.دنا هدنز  دنا  هدرک  شومارف  هک  یناسک  يارب  تسا  شالت  روآدای  وت  مان  تسین ؛ یناوتان  روآدای  وت  مان 

.نتسناد ردق  يارب  تسا  تربع  تسا ؛ سرد  وت  مان 

! يزیتسب دیاب  یتسیاب ، دیاب  طقف  یناوت ؛ یم  وت  نک  رواب 

ص:103

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


ار همه  ییاهنت  وت  ندزن  فرح  .ییاهنت  زج  درذگ ، یم  اج  همه  زا  ام  سوبوتا  میوش ، یم  اهر  ندـنامن  زا  میرذـگ ، یم  رفـس  زا  وت  اب 
.دوش یم  کح  للم  نامزاس  رد  رب  يدوز  هب  دنناوخ ، یم  رعش  بش  رد  نارگید  هک  تیاهرعش  هدرک و  رپ 

وت .اه  هوک  داهرف  تنازرل ، رغال و  ياه  تسد  تسا و  رهـش  شرآ  شیاه ، هزرل  مامت  اب  تیوربا ، نامک  ینیمز ! ناـنک  هوک  داژن  زا  وت 
.درذگب طارص  لپ  زا  شزرل  یب  دیاش  ترادخرچ ، یلدنص  يا و  همانهاش  ياه  شخر  مامت  راوس 

.میور یم  ریش  راکش  هب  قرش ، ریسلا  عیرس  سوبوتا  نیا  رد  وت  نم و 

یم هدایپ  تشهبیدرا  هاگتـسیا  رد  يریگ و  یم  ار  تردام  تسد  هار ، نادرم  هژیو  هاـگیاج  رد  وت  درذـگ و  یم  زورون  زا  اـم  سوبوتا 
.يوش

.هنادرم اهنت و  يا ؛ هدش  لیصحتلا  غراف  وت 

يریما نیسح  تشهبیدرا /  هاگتسیا  رد 

تشهبیدرا هاگتسیا  رد 

يریما نیسح 

.دنزب گنر  منامشچ  هب  تسا  هدمآ 

: دنک یم  مسبت  دنز و  یم  مدق  يا  هتشون  هشیش ، تشپ  دنک و  یم  تعیاشم  دوش و  یم  دنلب  سوبوتا  یلدنص  نیلوا 

« نیلولعم هژیو  هاگیاج  »

.مینز یم  رات  مینادرگ و  یمرب  يور  نیگمرش  عیاقو ، مامت  زا  خیرات و  نوچ  مینک  یم  تکرح 

وت لاس  راهچ  هک  تسا  نابرهم  ردقچ  هآ ، ردام ؛ .متسیا  یم  وت  تارطاخ  زا  يا  هیحان  رب  تداهش ، هارگرزب  زا  یکدوک  هچوک  رـس  زا 
! تسشن یم  سالک  رد  تشپ  دروآ و  یم  هاگشناد  دوخ  اب  ار 

ار ایند  وت  مشچ  اب  ات  دشاپ  یم  رهـش  يامیـس  يور  يدـیدش  شزرل  اب  تتـسد  یتروص  گنر  .شرورغ  وا و  بلق  وت  دوب و  وت  لاب  وا 
.منیبب

.دش وت  هاقناخ  میقم  دیاب  دنز ، یم  راج  ار  تحور  تهبا  وت ، ندب  صقن  یتقو 

ندش مامت  يارب  مشک ، یم  هآ  یلاقب  نتفگ  هن  يارب  یتقو  مفیعض ، ردقچ  .دنار  یم  يدیرم  زا  دنک و  یم  راوخ  ارم  تنامشچ ، دشرم 
 . ...و يا ، هنارای  ریش 
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یم دوخ  اب  ار  وت  دور و  یم  الاب  دیشروخ  هلق  جوا  ات  دچیپ و  یم  وت  ياپ  قاس  رب  توارطاب ، ابیز و  يرفولین  نوچ  نتسناوت ، زبس  حور 
.ینتفاین تسد  نارک  یب  ياه  یبآ  يوس  نآ  هب  درب 

.تسا هدیکچ  فلع  یشحو  میلگ  رب  يا  هراتس  نوچمه  هک  ار  هشفنب  یبآ  ینک  یم  سح  بوخ  وت 

.ما هدید  توت  ياه  تسد  يور  هب  ار  راهب  دلوت  اهراب ، اهراب و  نم  يداد و  نامسآ  هب  ار  تیاه  تسد  وت 

.دنام یهاوخ  هنادواج  زبس و  تخرد ، نوچمه  وت 

.تسا هتفخ  تشوغآ  رد  هراومه  نامسآ ، تخرد ! يا  ییانمت ، دنلب  تماق  وت 

نابز شوخ  هیطع  منک /  سح  ار  وت  مهاوخ  یم 

منک سح  ار  وت  مهاوخ  یم 

نابز شوخ  هیطع 

اه و هرخـص  هب  هوک  غیتس  زا  هک  ار  باتفآ  عولط  راد  ناج  ياه  گـنر  ینک  سح  یهاوخ  یم  .اـه  تشد  هب  يرگن و  یم  اـه  هوک  هب 
.تشد نایاپ  یب  نشور  يزبس  زارف  رب  ار  هناورپ  صقر  هوکش  تسا و  هدیرپ  اه  گنس 

.دنرادن رواب  ار  وت  نامشچ  اه ، تشد  يزبس  اه و  هوک  يدنلب  اما 

! دنا هدنام  رود  وت  نامشچ  زا  ردقچ  نیمز  نامسآ و  نیمز ؛ بیرغ  يرتسکاخ  نامسآ و  عیسو  یبآ  رب  ینک  یم  هاگن 

.هنادواج تسا و  كاپ  هک  تسا  يدیپس  ییانشور  وت  هاگن  رد  زیچ  همه 

 . دنا هدنام  تباث  نشور  یتیاهن  یب  رب  تیاه  کمدرم  و 

همادا وت  ناتـسد  دـنچره  دـنک ؛ سمل  ار  وت  دـناوت  یمن  ناهج  اما  نامـسآ ، هب  یمتخ و  هب  اـه ، کـشجنگ  هنایـشآ  هب  يرب  یم  تسد 
.وت ياه  هناش  ات  دندیشروخ  ییالط  ناوسیگ 

.ییاهر يوب  زاورپ ، يوب  یهاگ ؛ دنریگ  یم  لاب  يوب  وت  ياه  هناش 

.يا هدرک  شومارف  ار  تدوجو  زا  یمین  وت 

.يا هتشاذگ  اج  نامز  تشپ  ار  تدوجو  زا  یمین  وت 

 . وت هب  ار  وت  دناوخ و  یم  دوخ  هب  ار  وت  اه ، هرطاخ  رادخرچ  یلدنص  يادص  نونکا 
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.راهب زا  رپ  تناج  هراتس و  زا  رپ  تتسد 

! تخرد يا  ییابیز 

.کسورع يوب  گنس ، تفه  يوب  هناکدوک ، داش  ياه  يزاب  يوب  دهد ؛ یم  یکدوک  يوب  تنشور  كاپ و  نهذ 

رد وت  ددنب و  یم  شقن  تبل  رب  ینـشور  دنخبل  هشیمه  لثم  يوش و  یم  مگ  تدوخ  رد  وت  دـچیپ و  یم  ترـس  رد  زور  ینـشور  مامت 
وت رب  هشیمه  يارب  دـیورب و  دیـشروخ  لگ  نادـلگ ، لد  زا  حبـص  ات  ینک  یم  یفخم  نادـلگ  تشپ  ار  هاـم  اـه  بش  تکچوک ، نهذ 

.دباتب

مامت هک  رادنرب  هار  زا  ار  تنـشور  هاگن  تسا ! گنهامه  راهب  ياه  ماگ  ندمآ  يادص  اب  تیاه  مدق  هکنآ  يا  هدـب ، نم  هب  ار  تتـسد 
ار وت  رتشیب  مهاوخ  یم  هدب ؛ نم  هب  ار  تتسد  .تسادیپ  وت  مشچ  رد  رواجم  ياه  نامسآ 

! یتسه هک  هنوگ  نامه  منک ؛ سح 
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ییاهر شتسد ، رد  اه  لفق  مامت  دیلک  هشیمه  .دندوب  هتسشن  شندیشک  لاب  راظتنا  هب  ار 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1384  13

هدعقلا 1426 يذ   1

Dec.4.2005

يدمحم سابع  هموصعم / »  » موصعم کلپ 

« هموصعم  » موصعم کلپ 

يدمحم سابع 

رپ ندوب  زا  ار  نامحبـص  تندمآ ، رطع  ات  ار ؛ زور  دنز  یم  دنخبل  تکچوک  یئالط  دـبنگ  دـنک ، یماو  ار  شیاه  کلپ  هک  دیـشروخ 
.درک زیربل  هشیمه  یقشع  زا  ار  یگدنز  تدنخبل ، رطع  اب  هک  یحبص  نانوچ  دنک ؛

اب درک و  رپ  ار  قاتا  ياضف  یگناربمایپ ، رطع  يدوشگ ، ناهد  یتقو  دـش و  او  اشامت  هب  هناـموصعم  تکچوک ، ياـه  کـلپ  هک  يزور 
ار شا  هناکدوک  ياه  هناش  دنک و  ناتسلگ  راو  میهاربا  شا ، هناکدوک  ياهدنخبل  اب  ار  ایند  منهج  ات  تخیمآ  ناگتـشرف  تاولـص  يوب 

.دنک ناشتبرغ  مغ  کیرش  شناگرزب ، هناش  مه 

.دوب کچوک  شیارب  ایند  گرزب  سفق  هک  یبیرغ  هدنرپ 

يدازآ دولآ ، هم  یضغب  زا  راشرس  يربا ، نامسآ  هب  تشپ  شزاورپ ، گنتلد  نیگمغ ، ياه  هرجنپ  هک  يا  هدنرپ 
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ات داد  یم  نارتوبک  یگنارک  یب  هب  ار  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  کخیم ، زا  ینماد  اهوب و  بش  سنج  زا  يدـنخبل  اب  درک  یم  دازآ  ار 
دشکب دق  لگنج  زبسرـس  ناتخرد  اب  ینابرهم ، دزیرب و  اهایرد  نماد  رب  ار  زور  دهد و  زاورپ  اه  هوک  نیرتدنلب  ياه  هناش  رب  ار  باتفآ 

.دنوش متخ  ینابرهم  هب  اه  هداج  همه  ات  دوش  رادیب  هدولآ  باوخ  ياه  ماب  تشپ  رد  زاورپ ، و 

هب ام  يارب  ار  شنامیا  ناج  اب  هتخیمآ  ینابرهم  تلاسر  ات  درک  ترجه  تسد ، رد  دیشروخ  هناش و  رب  هام  هنوگربمایپ ، هک  ینز  هنادرم 
زامن هب  هناقـشاع  يدنخبل  اب  ار  شقـشع  ات  دـنک  يراج  نامیاه  تروص  هشیمه  خزرب  رد  ار  شا  هشیمه  ياهدـنخبل  دروآ و  تاغوس 

.مینک نام  یتسد  گنت  ياه  هرفس  تکرب  ار  شروضح  يوب  میتسیاب و 

ییاضر هدیمح  هزات /  يراهب  يوب 

هزات يراهب  يوب 

ییاضر هدیمح 

.تسا رگید  ییوهایه  هدنخرف ، زور  نیا  رد  ار  دیشروخ  ندیبات ، يارب 

.منک یم  سح  رت  کیدزن  ار  وت  يوب  هناشن ، ره  اب 

.دنا ندمآ  هدامآ  تیاه  ماگ  رون ، زا  ینامک  نیگنر  گنر ، رازه 

.ما هدید  باوخ  رد  ار  وت  مسانش ، یم  ار  وت 

نانچمه دیشروخ  وهایه و  رد  ملاع  تندید ، شوج  بنج و  رد  هبعک  تمدق ، راظتنا  رد  هنیدم  تندمآ ، زاوشیپ  هب  مق  نابرهم ! يوناب 
.تسا توهبم  تتینارون  رد 

.مزیوایب تتمارک  ناماد  هب  ات  ما  هتفرگ  لاب  هنارتوبک 

.نکم دیماان  مقاتشم ، همه  نیا  هک  ارم 

.راشرس تاظحل  نیا  رد  مناخرچ  یم  مشچ  ما و  هتسب  تمرح  رب  لیخد 

.ار ترطعم  ياوه  رد  نتفرگ  لاب  زومایب  نم  هب  وناب !

.تمسانش یم  راید ، نیا  كاخ  رس  رب  هک  ینابرهم  هیاس  نآ  وت 

كاخ و ياه  هناش  رب  يا  هتشاذگ  رس  .تباجا  لعشم  اب  تسا ، هدنام  هریخ  تا  ینامسآ  ياه  مشچ  رد  رهش 

.دننک یم  تاهابم  تا  یسوب  تسد  هب  کئالم 
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! وناب

هدربـن داـی  زا  ار  تا  يراوگرزب  یگرزب و  خـیرات ، لاـس ، نارازه  سپ  زا  زونه  .دوش  یم  رترونروپ  نم  رد  مارآ  مارآ  تداـی  سوناـف 
.تسا

.دنجنگ یمن  تسوپ  رد  دنشک و  یم  لِک  رگید  يوس  زا  سوت  وس و  کی  زا  مق  يا و  هدمآ 

.تانئاک اه و  نامسآ  رد  يوش  یم  تسد  هب  تسد  يا و  هدمآ 

ار تراشرس  ياوه  رد  ندیشک  سفن  تئرج  تسا و  هداتسیا  ترس  تشپ  بش ، تسا و  هتفرگ  باتش  تیاه  مشچ  رادم  رب  دیـشروخ 
.درادن

تسین اه  ناشن  یب  رد  يا  هناورپ  نم  يوناب 

!؟ تسین اه  نامسآ  ياجک  رد  نم  هناورپ 

دندروآ دیبات ، یم  هک  يرون  اه  هبارا 

دندروآ دیشروخ  نامسآ ، هاگتشک  زا 

.هتفکش تس  يراهب  تندمآ ،

.تسین ترادید  روخ  رد  نم  ياه  مشچ 

هدـیود تنت  رد  تعاطا  يورین  .مونـش  یم  ار  رجاهم  ناکواکچ  زاوآ  تیولگ  زا  راوتـسا  نانچمه  تساسر ، تیادـص  ناـنچمه  وناـب !
.تسا شیور  يارب  يدیون  تندمآ ، تماما ! ناماد  رد  هدش  گرزب  .یسرب  تدابع  طاشن  هب  ات  تسا 

؟ منک هلهله  ار  تندمآ  ناهد ، مادک  اب 

نابز شوخ  هیطع  بیس /  هفوکش و  يوناب 

بیس هفوکش و  يوناب 

نابز شوخ  هیطع 

نهذ ياضف  رد  توکـس ، میدوب و  هدش  نفد  شیوخ  شوماخ  ياه  هیاس  رد  میدوب و  ارحـص  راپـسهر  شیوخ ، توکـس  حرط  رد  ام 
.دیخرچ یم  دیخرچ و  یم  ام  هدروخ  كاخ 

.يدیراب نیمز  رب  ناراب  سدقم  نشور و  ياه  هرطق  اب  نامسآ ، زا  وت  دمآ و  رس  هب  كاخ  راظتنا 
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لد دـیزو و  نیمز  يـال  هبـال  يراـهب ، میـسن  نوچ  تزبـس  ناتـسد  داـتفا و  نیمز  هب  دیـشروخ  تهاـگن ، هشوگ  زا  يدـمآ و  وت  وناـب !
.دیشخب توارط  ار  كاخ  هدیکشخ 

یم دوخ  هب  ار  نامناج  کچوک  ياه  هناورپ  تدوجو ، هنادواج  نشور و  عمش  تیموصعم ! یکاپ و  هروطسا  يا  شوپزبس ، يوناب  يا 
.دناوخ
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وت .زومآ  یگنازرف  دزیر ، یم  تمرح  نارتوبک  مشچ  زا  هک  یمدـنگ  هناد  عافترا  هب  ارم  خـیرات ! هشیمه  هموصعم  يا  ناراب ، يوناب  يا 
.یسدقم ناراب ، لثم  فیطل و  لالز و  بآ ، لثم  یشخب و  یگدنز  باتفآ ، لثم 

.تسوت ياه  مدق  ناراب  رون  شرع ، ات  مق  زا  مق و  ات  هنیدم  زا  هنیدم ، ات  هکم  زا 

رگم مراد ؛ یمنرب  تیاـه  هتـسدلگ  نشور  يدـنلب  زا  مشچ  مدـنب و  یم  تهاـگراب  یئـالط  ياـه  هرجنپ  هب  ار  ملد  لـیخد  بوـخ ! يا 
.شیوخ قشع  زا  ینک  زیربل  ار  ملد  يراد و  اور  ار  متجاح 

كاپ يدیپس  دراب و  یم  وت  ناتسد  زا  يزیئاپ  يابیز  مرگ و  ياه  گنر  دادرم ! دیشروخ  شخب  یگدنز  يامرگ  يا  راهب ، توارط  يا 
يادـنلب هک  مراشف  یم  هنیـس  رب  یبیـس  هفوکـشرپ  هخاش  نوچ  ار  وت  قشع  ار و  وت  دای  نم  تسوت و  هاگن  رد  ناتـسمز  رکب  نشور و  و 

.دشاپ یم  رون  مق »  » رهش هب  دیشروخ ، هلق  نوچ  تدبنگ  ییالط 

.دز دهاوخ  هناوج  تسدـقم  حیرـض  يال  هبال  رد  مناتـشگنا  تسا و  هتخوس  هراتـس  زا  رپ  متـسد  هک  نارابب  نم  رب  ار  تهاگن  نامـسآ 
.نکم دیماان  ار  مدیما 

! ناراب بیس و  يوناب  يا 

.دشاپ یم  نامیا  رطع  مناج  هب  تمرح  يافصاب  نحص  برغم ، هدولآ  نزح  ریبکت  هظحل  رد  یتقو  دوش ، یم  کشا  زا  رپ  مهاگن 

دیـشروخ لیـصا  موهفم  وت  یفاـفع ، یکاـپ و  نیع  وت  تفاـترب !؟ خر  باـتفآ ، زا  تمرح ، ياـه  هتـسدلگ  يدـنلب  زا  دوش  یم  هنوگچ 
ییاروها شتآ  نیسپاو  هک  يا  هظحل  رد  درک و  یم  چوک  هنانیگمغ  يراهب ، يوتـسرپ  نیرخآ  هک  يا  هظحل  رد  ینامـسآ و  ناشفارون 

.يدیشخرد بش  لد  رد  یناشخرد  هراتس  نوچمه  وت  دش ، یم  شوماخ 

شمارآ و هیاس  مهبم ، ياه  بارطـضا  هفقو  یب  يازارد  رب  ات  ما  هدرک  دـنلب  وت  يوس  هب  تجاح  تسد  یـسلطا ! کخیم و  يوناـب  يا 
! نکم دیماان  ارم  دیشروخ ! ییالط  يوناب  يا  نکم ! دیماان  ارم  .یشاپب  نامیا 
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يریما نیسح  مرح /  ياه  بش 

مرح ياه  بش 

يریما نیسح 

ناراـب يادـص  یلو  كاـنمن ؛ اوه  هن  دـش و  سیخ  نیمز  هن  .دـیآ  یم  تسود  يادـص  .هدـش  ییاوـه  لد  نیا  .دـیآ  یم  ناذا  يادـص 
ینارون دـبنگ  تمارک  .نک  میاعد  مرادـیرخ ؛ ار  تیاعد  وناب ! .تسا  سیخ  مرح  نارتوبک  لاب  لثم  ملد  .تس  يراج  اضف  رد  تمحر 

یم ار  مرواب  ياه  شفک  .مود  یم  هناکدوک  ار  تهاگراب  یقیقح  ناراـب  .ما  هدـمآ  ییادـگ  هب  ار  تمرح  تفوطع  ياـه  تسد  تا و 
.مخرچ یم  ار  ترادید  قوش  منک و  یم  كاچ  ار  مرکف  نابیرگ  منَک و 

لد هب  تاجاح  دـنا ؛ هدـماین  یلاخ  تسد  اب  راوج ، مه  همه  نیا  رئاز ، همه  نیا  نیبب  تسین ؛ ناسآ  مه  ندوب  تیب  لها  همیرک  یتسار ،
.ار هتفگن  ياه  فرح  ار و  هتفرن  ياه  هار  دنا ، هدروآ  ار  هدنام 

! يردارب یب  ياه  بش  ینالوط و  ياه  هداج  يوناب  نایاپ ، یب  نتشگ  يوناب 

.دننک یم  راومه  ار  اه  هداج  دنوش و  یم  هتفاکش  زونه  اه  هوک  .دنیوگ  یم  ردارب  دنود و  یم  وت  »ي  اضر  » يارب زونه  اه  هداج 

اهتنا یب  ار  اه  هداج  وت ، زا  دعب  ام  .دبای  یمن  ماجنا  يا  هصق  چیه  وت  زا  دعب  .دـسر  یمن  دـصقم  هب  يرباع  چـیه  وت  زا  دـعب  نم ! يوناب 
.میور یم  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اقآ  ترایز  هب  وت ، زا  تباین  هب  لاس ، ره  مینک و  یم 

ناملد یکیرات  رب  ار  تهاگراب  يافص  .ما  هدرک  افص  یعس و  وت ، دقرم  تردارب و  دهـشم  نیب  تس  يرمع  هک  وناب  سر  ملد  دایرف  هب 
كاخ ياوه  هب  ملع ، رهـش  هب  هک  راد  ینازرا  نامدوجو  رهـش  رب  ار  تهاگن  معط  .هد  رارق  يدبا  مالـسلاراد  ار  نامریمـض  رادـب و  اور 

.میا هدمآ  وت  ياپ 

غارچ يوسوس  یپ  زا  ما و  هدـمآ  يدـمحا  ناوهآ  هفاـن  يوـب  هب  حبـص ، راـید  نیا  رد  بر ! اـی  ریگم  ملد  ریوـک  زا  ار  مرح  ياـه  بش 
.نکفا ماد  شک  قشاع  هاگمارآ  نیا  افصم و  مرح  نیا  تیاده 

«. درگرب رفس  زا  ، » میرک يوناب  نیا  قح  هب  نامزلارخآ ! تبرغ  ناتسلخن  رب  یلع  ياوه  يا  ردپ ، یب  ناکدوک  مامت  يوزرآ  يا 
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یهللاءاشام هرینم  يا /  هزوریف  ياه  لزغ  يوناب 

يا هزوریف  ياه  لزغ  يوناب 

یهللاءاشام هرینم 

دنز یم  راز  نم ، ینیمز  لد  بشما 

دنز یم  راج  ار  وت  زبس  دنلب و  مان 

یقشاع ياه  لزغ  نابرهم  يوناب 

دنز یم  راشرس  وت  قایتشا  هب  مبلق 

میرح ياوه  رد  ملد  رتوبک  تماما ! هفوکش  نیمتفه  غاب  رفولین  تناتم ، تمـصع و  راهب  ملد ، ریوک  رب  یقـشاع  لصف  نیرتافوکـش  يا 
.دوش شیاین  رطع  زا  راشرس  تهاگن ، ینشور  زا  ات  دنز  یم  رپ  وت  تمارک 

راگنز هب  هدزامرـس  لد  تروضح ، باتفآ  دنک و  یم  نامیا  هنارت  زا  زیربل  ار  مدوجو  هفیحـص  تدبنگ ، دیـشروخ  ولألت  باتفآ ! رتخد 
.دنک یم  ندیپت  شطع  باریس  رادید و  قوش  تسم  ترایز ، ماج  زا  هعرج  کی  هب  ارم ، هانگ 

میسن لاب  هب  لاب  محور  دنیشن و  یم  هفوکـش  هب  نم  هاگن  غاب  رد  کشا  لگ  تمرح ، راهب  رد  بان ! ياه  یبوخ  يوناب  ناج ، هموصعم 
.دراپس یم  زاورپ  هب  لد  رارق ، یب  یکدصاق  نوچ  وت  هنیئآ  نحص  رد  یتوکلم ،

هب نارئاز ، قایتشا  جاوما  اب  ار  دوخ  ناـنکاوجن ، منک و  یم  مگ  زاـن  زاـمن و  یناـحور  منرت  رد  ار  متینم  وت ، هاـگراب  یتشهب  هوکـش  رد 
.مناسر یم  تتباجا  یبآ  لحاس 

ار مزاین  هداجـس  .مدنب  یم  لیخد  وت  ناسحا  نوگ  هرقن  نماد  هب  ار  میاهوزرآ  زبس  هتـشر  منز و  یم  هرگ  وت  تبحم  حیرـض  هب  ار  ملد 
، مزب نیا  رد  ات  منک ، یم  نامهم  وت  هنارک  یب  تیانع  هرفـس  رب  ار  میاـنمت  ناتـسد  رطعم و  اـعد  منبـش  میمـش  هب  وت ، تعافـش  مرح  رد 

.موش لوغشم  لد  یناشفا  تسد  عامس و  هب  ناگتشرف ، اب  هارمه 

ینـشور اب  ار  ما  ییاهنت  يادـلی  ياه  بش  شاب و  دـیما  ناراب  میاـه ، یـسپاولد  ریوک  رب  باـیرد و  ارم  يا ! هزوریف  ياـه  لزغ  يوناـب 
.ناسرب ییافوکش  حبص  هب  تدنخبل ،

.نک ما  یسپاولد  ياه  مخز  مهرم  اه و  یسک  یب  ناب  هیاس  ار  تشزاون  مرگ  نابرهم و  ناتسد 

هناقشاع زا  ینامک  نیگنر  ما  یگدنز  غاب  رب  تنامـشچ ، حیلم  مسبت  اب  نک و  كاپ  هانگ  رابغ  زا  تلالز ، هاگن  لقیـص  هب  ار  ملد  هنییآ 
يراهب ياه  هفوکش  نماد  نماد  ما ، یکاخ  دوجو  لصاح  ات  راکب  اه  یسلطا  نیرت 
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.دشاب نازخ  یب 
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ياه هتـسدلگ  رب  ناذا  هنارت  ییافوکـش  رب  تتباجن و  بان  يافـص  رب  تمرح ، ياه  بش  تباجتـسا  ناراب  هراتـس  رب  دـنگوس  منابرهم !
هتـسب نید  لد و  هک  نانآ  رب  تیور و  لگ  ياه  هناورپ  هنارعاش  حیبست  رب  تیوک و  نارئاز  نیکـشم  ياه  سفن  رب  دنگوس  تهاگراب ؛

يرارق و یب  ياه  هظحل  رب  ینامـسآ و  کئالم  هیرگ  بالگ  رب  یناراب و  ياه  کلپ  سیخ  هدجـس  رب  دـنگوس  تیوسیگ ؛ رات  هب  دـنا 
تیانع و لالز  هماـکچ  زا  ار  اـم  زاـین  ناتـسد  تسا ، زیربل  جـع )  ) يدـهم ناـمیالوم  نارجه  هبدـن  زا  هک  يراـظتنا  مشچ  ياـه  هعمج 

.ریذپب ار  ام  لاوز  یب  قشع  شاب و  ترخآ  ایند و  رد  ام  هعیفش  نک و  رابرپ  تباجتسا 

« هنجلا یف  انل  یعفشا  همطاف ، ای  »

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  كرابم /  تدلوت 

كرابم تدلوت 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

! ما هدرک  شومارف  ییوگ  ار  اهدیدرت  اه و  هروشلد  میآ ، یم  هک  تسدقم  مرح  هب 

.دنام یم  نامسآ  تفایض  سدقت  هب  هک  مناد  یم  یتداعس  ار  تترایز  .موش  یم  كاپ  كاپ 

یم نم  اهنت  هک  رهم  هب  رس  ییاهزار  اب  مراد ؛ یمرب  مدق  تیوس  هب  تایدام ، زا  غراف  دنلبرـس و  تمرح ، میرح  هب  موش  یم  هک  توعد 
.مبلط یم  وت  زا  هک  گرزب  ییاه  تجاح  وت و  مناد و 

رب قوش  کشا  مشیدـنیب ، يدرد  هب  هکنآ  یب  تسا ! هتـسکش  ملاـع  ياـه  ضغب  ماـمت  راـگنا  مهد ، یم  هک  هیکت  تسدـقم  حیرـض  هب 
.اه میرکای  نامسآ  هب  مدنب  یم  لد  دوش و  یم  ریزارس  مراسمرش  هرهچ 

وت مان  دیآ ، شیپ  هک  یلکشم  ره  ات  مراد  یبیجع  سفن  توق  اما  هدوبر ؛ ار  مرارق  تا ، یگیاسمه  قوش  روش و  هموصعم ! ترـضح  ای 
؛ دـنوش یم  کبـس  میاه  هناش  مهد ، یم  هک  هیکت  تمرح  سدـقم  حیرـض  هب  .تسا  نم  دوجو  يالـست  تدای ، .مروآ  یم  ناـبز  رب  ار 

حیرـض رب  هیکت  میآ ؛ یم  تمرح  ترایز  هب  زورما  میوگ : یم  داش  داش  الاح  ما ! هدراذـگ  نایم  رد  وت  اـب  ار  میاـه  فرح  ماـمت  اـیوگ 
.مبایرد دنوش ، یم  هدنهانپ  تیابیز  دبنگ  هب  زور  ره  هک  ار  نارتوبک  كاپ  ساسحا  ات  منک  یم  تسدقم 

مامت مدـمه  یبایرد و  ار  ما  یگدـناماو  ات  میآ  یم  تمرح  میرح  هب  .دـنا  هتفرگ  تجاح  وت  زا  منیب ، یم  ار  هک  ره  ییابیز ! زاجعا  هچ 
! كرابم تدلوت  .یشاب  ما  یسک  یب 
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يدوج مظعا  ...باتب / ! مق  رب 

! ...باتب مق  رب 

يدوج مظعا 

! ما هداز  كاپ  ناکاین  راگدای  يا  ما ، هتسج  اهریوک  زا  ار  تیاه  مدق  ياج 

.مدینش یم  يدمآ ، یم  وت  هک  ییاه  هار  مامت  زا  ار  اباب  يوب 

! تسادیپ اه  مشچ  ساکعنا  رد  زونه  تا  هنابیبط  هاگن  دوب و  هدنکارپ  اه  يدابآ  رد  تزیمآ  تمکح  مالک 

.يدوب هدناوخ  تدوخ  يارب  هک  يا  هیثرم  يدوب و  هتخومآ  نامدرم  هب  هک  یثیداحا  رد  مدرک  ساسحا  ار  وت 

بنیز .درک  مریپ  ییادج  نیگمهـس  ماش  دناشن و  لوات  ملد  رب  اه  هار  تبرغ  يالبرک  نم ، ياه  قشع  مامت  یگدـنز و  مامت  يا  ردارب ،
کشا تیارب  .مدوبمالسلااهیلع  بنیز  نام  همع  دای  هب  هار ، مامت  .مدینـش  نآرق  توالت  تمان ، زا  مدیود و  تتبرغ  ياپ  در  لابند  راو ،

.تشک دهاوخ  ارم  تقایتشا  مناد  یم  متخیر و  قایتشا 

؟ يدینشن ار  مبلق  شپت  يادص  هنوگچ 

! ردارب تیادف ، هب  مناج  منیبن ؛ ار  وت  مریمب و  هک  مسرت  یم  مسرت ؛ یم  هنوگرامیب  شپت  نیا  زا  نم  دپت و  یم  دنت  تیارب  مبلق  ردارب !

هب هدنب  قشع  تسا ، زان  تیالو  هب  زاین  بحاص  قشع  تسین ؛ ردارب  هب  رهاوخ  قشع  وت ، هب  نم  قشع  مردارب ! نم ، ینتشاد  تسود  ماما 
.الوم

! باتب اجنیا  رب  دیآ ؛ یم  یسک  يوب  مق ، زا  نیمزرس ، نیا  زا  مدیود ! تلابند  هب  هام  نوچ  هک  نم  دیشروخ 

یهللاءاشام هرینم  ییارهز /  تمصع 

ییارهز تمصع 

یهللاءاشام هرینم 

ياه هچوک  رد  مراپـس و  یم  ایؤر  زبس  ناتـسد  رب  لد  هشیدـنا ، لاب  ود  اب  اهر ، یمیـسن  نوچمه  يریگاـپ ، تسد و  قلعت  چـیه  نودـب 
.مهد یم  لد  نشور ، ياه  هرطاخ  رورم  هب  نامز ، هتفرگرابغ 
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.مسر یم  رون ، هاگ  یلجت  دوب و  روط  کشر  يراگزور  هک  يرهش  هنیدم ، هب  ات  مراذگ  یم  رس  تشپ  راو ، نافوت  ار  ناکم  نامز و 

هب رگشزاون ، راگدنام  ياهدای  نابرهم و  ياه  هاگن  غورف  مراذگ ، یم  مدق  هک  مشاه  ینب  يراهب  ياه  هچوک  هب 

.دننک یقشاع  تارطاخ  حرش  دننزب و  قرو  ار  ناشزبس  تارطاخ  رتفد  ات  دنیآ  یم  مرگوجو  تسج  رارق و  یب  حور  زاوشیپ 

دنخبل میمـش  کئالم و  ياه  لاب  رطع  خرـس و  بیـس  يوب  ادخ ، یکیدزن  يوب  دـهد ؛ یم  تشهب  يوب  مشاه ، ینب  ياه  هچوک  زونه 
اه هچوک  رد  یلع  تبحم  امرخ و  نان و  هحیار  ارهز و  زامن  رداـچ  ساـی  ياـه  لـگ  يوب  زونه  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ناـبرهم 

.دوش یم  ساسحا 

هدرک تسم  ار  اـه  هچوک  هداـج  بنیز ، روضح  رطع  دوش و  یم  هدینـش  اـه  هچوک  لد  رد  نیـسح  نسح و  هناـکدوک  هدـنخ  يادـص 
.تسا

ات درک  یناغارچمالسلااهیلع  هموصعم  دلوت  يارب  ار  لد  رهش  نآ ، اب  دیچ و  هنیدم  نامـسآ  لد  زا  ناوت  یم  ار  ناشروضح  ياه  هراتس 
ات دـننک  شیاه  مدـق  شرف  ار  ناشدـیپس  ياه  لاب  دـنیایب و  هموصعم  ترـضح  باتفآ ، ههلا  زاوشیپ  هب  دـننکن و  مگ  ار  هار  اـه  هتـشرف 
رد ار  نیمز  هنارعاش  روش  ات  دنا  هدرپس  هنابش  مارآ  میـسن  تسد  هب  لد  بش ، قشاع  ياه  هبوبحم  دابم .» دنزگ  هدرزآ  شکزان  دوجو  »

افوکـش هموصعم  دالیم  زور  رد  هناقـشاع  ياه  هموظنم  همزمز  هب  ار  نامز  ياه  بل  دـننک و  هدـنز  موصعم ، دیـشروخ  عولط  هاگرحس 
یتح هک  دـننک  یم  یناشفا  تسد  یبوک و  ياپ  ار  شدالیم  يداش  مه ، تسد  هب  تسد  یتسه ، ياه  ییابیز  ماـمت  اـبیز ، هچ  دـننک و 

.دشاب شیاه  ماگ  زبس  لزغ  ندورس  قیال  ات  هدش  ینامسآ  تسا و  هدرب  دای  زا  ار  یگرمزور  يوهایه  زین  كاخ 

يدیـشروخ قشع ، نشور  ياه  هرجنپ  تشپ  زا  دـچیپ و  یم  مهرد  هیرگ  يادـص  هنارت  اـب  ناذا ، لـالز  هنارت  هاگرحـس ، لد  رد  زاـب  و 
.دنک نشور  ار  مق  هدز  بش  ریوک  لد  ات  ناریا ، ات  هنیدم  زا  شهاگن  وترپ  هک  دنک  یم  عولط 

.دوش یم  تباجن  تمصع و  دیپس  ياه  هفوکش  زا  رپ  مالسلااهیلع ، همجن  اه ، یبوخ  نوتاخ  اه ، یکاپ  سورع  نماد 
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سای توارط  اب  داد  یلگ  همجن  هب  ادخ  »

« ساسحا یکاپ  هب  ادخ و  گنر  هب  یلگ 

رطع هب  مالسلا ، هیلع  اضر  ناج  ماشم  دنز و  یم  جوم  رفعج ، نب  یسوم  جئاوحلا ، باب  داش  هاگن  رد  همطاف  رطع 

.دریگ یم  ادخ  يوب  هموصعم ، شرهاوخ  یتوکلم  دنخبل 

یم رورم  ناشنهذ  رد  نیریـش  يا  هرطاخ  دـننک و  یم  تسد  هب  تسد  ار  موصعم  يا  هتـشرف  هقادـنق  هناروابان  مشاه ، ینب  ياـه  هچوک 
تماما تلاسر و  نازورف  هشیمه  دیـشروخ  لـسن  زا  رگید  يا  همطاـف  دوش و  یم  رارکت  رکب ، یتاـظحل  نطب  رد  خـیرات ، ییوگ  دوش ؛

.دوش یم  دلوتم 

هیلع و هللا  یلـص  يدمحم  بان  هلالـس  زا  يدرم  بلـص  زا  هجیدخ و  یگدادـلد  يافـص  هاگن و  یلالز  هب  ینوتاخ  نماد  رد  راب  نیا  و 
.نارجه تبرغ و  شا  هیثرم  سوت و  شیالبرک ، تسا و  نیسح  رابت  زا  هک  اضر  قارف  رد  دشاب  روبص  یبنیز  ات  هلآ ،

.تسا تباجن  قشع و  یطحق  ياه  لاس  رد  ییارهز  تمصع  یلجت  نیرت  موصعم  وا 

.دوش یم  توالت  هدعقیذ  هام  نشور  ياه  بل  رب  هک  تسا  رثوک  يرارکت  ریسفت  نیرت  نیریش  وا 

.ادخ لالز  هاگن  رد  نز ، تیموصعم  تسادق و  يارب  تسابیز  يریبعت  موصعم ، همطاف 

حور ناج و  رب  شتعافـش  میمـش  دوش و  یم  لـئان  ارهز  ربق  تراـیز  باوث  هب  شربق ، رئاز  هک  ارهز  ولـألت  زا  يوترپ  تسا ؛ همطاـف  وا 
.دشخب یم  توارط  ناگتسخ 

هب يرد  شتمارک ، ناراب  ار  مق  ریوک  تسا و  ناشورخ  هشیمه  شتباجتسا  زبس  يایرد  نازورف و  هشیمه  شتفع  تمـصع و  دیـشروخ 
.دیاشگ یم  تشهب 

یمیظعلادبع همطاف  باتفآ /  يوناب 

باتفآ يوناب 

یمیظعلادبع همطاف 

.ناگتشرف دنا  هتسب  نیذآ  ار  رهش  ياه  هزاورد 

.ار هتسجخ  زور  نیا  دننک  یم  یبوک  ياپ  دنا و  هدز  هرگ  مه  هب  ار  ناشیاه  تسد  ناتخرد ،

.زور نیا  ندمآ  نمی  هب  سران ، ياه  هویم  دنسر  یم  دنوش و  یم  رتافوکش  اه  هفوکش 
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.سوت رجاهم  ياهوتسرپ  دننک  یم  تکرح  رون  نیمزرس  تمس  هب 

.دزیر یم  لگ  ياه  هفوکش  نیمز ، رس  رب  ناراب ، ياه  هرطق  ياج  هب  نامسآ ، تسا و  شیوخ  راهب  عولط  رظتنم  باتفآ ،
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.نامسآ رد  دوش  یم  رهاظ  هشیمه  زا  رت  گنراگنر  نامک ، نیگنر 

اب ناینامـسآ ، دنیآ  یمرد  صقر  هب  نامـسآ  رد  دوش و  یم  هتخیمآ  مرح  نارتوبک  لاب  يادـص  اب  رارق ، یب  ياه  يرانق  هلهله  يادـص 
.روش همه  نیا 

.دچیپ یم  نیمز  رد  ار ، شیوخ  تمارک  تسا  هداد  هیده  ناینیمز  نیمز و  هب  هک  ینز  راهب ، رابت  زا  ینز  ندمآ  ربخ 

.نیمز يور  هب  دنوادخ  دنکارپ  یم  رون 

.ار شنارک  یب  ياه  مغ  اهدرد و  رشب  دنک  یم  شومارف  .دوش  یم  رت  هنامداش  ناشگنهآ  اهدور ،

.دنیوگب کیربت  ناگتشرف  هب  ار  باتفآ  يوناب  تدالو  ات  نامسآ  تمس  هب  ناتخرد  دنشک  یم  دق 

يوناب ندـید  يارب  دـنا  هدرب  نیب  زا  ار  اه  هلـصاف  هک  ینارئاز  دـننک ؛ مک  دیـشروخ  نارئاز  باهتلا  زا  اـت  اـه  هداـج  دـننک  یم  توکس 
.باتفآ

.دنک یم  زاب  ار  يدیما  ان  یگنتلد و  هتسب  ياه  هرجنپ  دیآ و  یم  اتفآ  يوناب 

.دسانش یم  ار  شنارئاز  يدنمزاین  برغم  ات  قرشم  و  باتفآ ، يوناب 

.دنک یم  تیاده  رون ، تمس  هب  ار  اهنآ  دنکش و  یم  ار  اه  مشچ  توکس  باتفآ ، يوناب 

.دنکارپ یم  رهش  مامت  رد  ار  شریخ  ياعد  .تسا  يراج  شتمارک  نیمز ، مامت  رد 

.تسا زاین  غاب  نابغاب  نیرت  نابرهم  وا 

یپ نتورف  هبزور  رون /  يوناب 

رون يوناب 

یپ نتورف  هبزور 

وت يادف  ملاع  ود  ناج  رون ! يوناب 

وت ياقب  بآ  تس ز  يا  همشچ  دیشروخ ،

میدمآ وت  تیب  هب  دوهش  دهشم  زا 
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وت ياضر  ردمالسلا  هیلع  اضر  نذا  تسه  هک : ینعی 

یملاع بوبحم  ینامزمالسلااهیلع و  موصعم 

وت يانشآ  ادخ ، هب  انشآ  ياه  لد 

لد تسا و  هرایس  شدرگ  يا ز  هموظنم 

وت يارس  رد  اعد  نارتوبک  جوف 

دنوش فکتعم  تمرح  رد  هام ، دیشروخ و 

وت يادگ  ناکما ، ملاع  تسه  هک : ینعی 

یلو دور ؛ یمیکح  دزن  هب  لد  هتسخ  ره 

وت يافّشلاراد  هب  میروآ  يور  ام 

تسا یهلا  ياضق  ثیدح و  زا  يریسفت 

وت يارجام  یگدنز و  ریهش  حرش 

دنسر یمن  نمیا  يداو  هب  وت ، راوز 

وت ياعد  اب  زج  وت و  تیانع  اب  زج 

میهگرد نایادگ  هک  یتیانع  وناب !

وت ياخس  لالز  راس  همشچ  جاتحم 

یناجاباب یلع  زبس /  غارچلچ 

زبس غارچلچ 

یناجاباب یلع 

زبس غارچلچ  يا  وت  هاگن  اب  میزبس 

زبس غاب  وت  دشاب ، وت  روضح  رگم  اجنیا 
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میظع یبآ  نیا  زا  دفوکش  یم  هچ  لگ  نوچ 

زبس غارس  وت  زا  ملد  نیا  دریگب  یتقو 
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! رون هرامه  تحیرض ، ياه  هقلح  يوس  نآ 

زبس غاد  غاد ، کی  وت  ياضر  یب  هدرک  لگ 

تسوت ياپ  ریز  ادخ  ناگتشرف  لاب 

زبس قاتا  نیا  کلم  كاپ  هاگ  هدجس  دش 

درز ریوک  نیا  رد  وت  هاگن  يراج  زا 

زبس غارچ  اه  لد  یمامت  رد  هدییور 

تفرگارف ار  ملد  نحل  وت  زا  یسیدرپ 

زبس غاب  هچوک  زا  رپ  وت  اب  هنارت  نیا  دش 
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جح هتفه  زاغآ 

يدمحم سابع  یشاب /  هدش  مرحم  هکنآ  یب  يا ؛ هتسب  مارحا 

يدمحم سابع 

«. کیبل مهللا  کیبل  : » ینز یم  دایرف  اهربا  نیرت  یناراب  هجهل  اب 

هتـسب مارحا  ار  تیدبا  .دننک  ریزارـس  یگناگی  هشیمه  يایرد  هب  ار  تدوجو  ات  دنیوش  یم  یلزا  یـشمارآ  رد  دور  ود  ار  تیاه  هنوگ 
.ینیبدوخ ياه  هنیآ  تشپ  يدوب  هدرک  مگ  ار  دوخ  اهزور  هچ  هک  ار  تهاگن  ياه  ناطیش  همه  ینزب  گنس  ات  يا 

هرصاحم هک  ار  ییاه  مدآ  اه و  نیشام  روآ  ماسرـس  ماحدزا  ینک  شومارف  ات  يراشف  یم  تلد  زا  رت  غاد  نیمز  رب  ار  تا  هنهرب  ياهاپ 
ياـه نیرتـیو  دـنا و  هتفرگ  وـت  زا  هشیمه  يارب  ار  شمارآ  هـک  يدـتمم  ياـه  قوـب  غولـش ، هـشیمه  ياـه  ناـبایخ  رد  دـنا  هدرک  تا 

ياه كورچ  تگنت ، ياه  تسد  ات  دـنراذگ  یم  اشامت  هب  تا  هدروخ  هرگ  مهرد  ناوربا  لـباقم  رد  ار  گـنرف  رهـش  هک  یگنراـگنر 
نوچمه تا ، هدش  هل  رورغ  دنک و  رتشیب  ار  تا  یناشیپ 

.دننک یم  تهاگن  زیمآ  محرت  هک  ینارباع  رادشک  ياه  هیاس  ریز  تدنک  هلاچم  تبیج  هت  هدش  هلاچم  ياه  سانکسا 

یم تلد  ردـقچ  .تسا  هدیـسوبن  ار  یتـخرد  یناـشیپ  تساـه  لاـس  هک  يراد  ار  یکـشجنگ  سح  .دنـصقر  یم  مارآ  مارآ  اـه  گرب 
نیرت هتـسخ  ات  يودب  تا ؛ هنـسرگ  ياه  هچب  سوه  هزات  نان  يوب  لابند  هن  تدوخ ، لابند  يودب  هتفـشآ  ار  اهور  هدایپ  مامت  دـهاوخ 

دنچ ره  دریگب ؛ ادخ  يوب  تیاه  سفن 

یشاب هدش  مرحم  هکنآ  یب  يا ؛ هتسب  مارحا 
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ار تنامشچ  یناراب  ياهربا  هلصاف  ییایرد  هدرک و  غاد  ْناشن  تا  هتخوس  هنیـس  رب  ار  شا  هناخ  فاوط  يوزرآ  تا ، یلاخ  ياه  بیج 
.هتشاد هگن  عیقب  ياهراوید  تشپ  زا  رترود 

، یخرچ یم  یخرچ ، یم  .يدنبب  رفس  راب  هکنآ  یب  یشاب ، هدش  مرحم  هکنآ  یب  یشاب ، هدیـسر  هکنآ  یب  ار ؛ ترایز  يا  هتـسب  مارحا 
.يزیرب نوریب  ار  تا  هلاس  رازه  یثوروم  هدشن  شومارف  ياه  هدقع  ات  یخرچ  یم 

.دریگب ناج  هرابود  تا  یگدنرپ  هدرم  ياهزاوآ  ات  ییاشگ  یم  ار  تنهاریپ  ياه  همگد 

.تموهفمان ياه  همزمز  رد  ینک  همزمز  ار  رجاه  یگنشت  ات  يزیر  یم  کشا 

زا رپ  هک  تا  یناراب  هشیمه  هداجـس  رد  هورم  زا  رترود  ار  افـص  ات  يود  یم  دـنیآ  یم  زاجح  زا  هک  ییاـهربا  رب  تنامـشچ  هلوره  رد 
.یبایب تسادخ  يوب 

ییاضر هدیمح  مزمز /  يراج  همزمز 

مزمز يراج  همزمز 

ییاضر هدیمح 

نوچ بش ، .مبوک  یم  قاتـشم  ياـه  هناورپ  نوـچ  ندیـسر ، ياـه  هچیرد  رب  قـشع  يادر  اـب  ما و  هدروآ  رد  هب  نت  زا  ناـیغط  نهاریپ 
.زیچ همه  زا  نم  تسا و  هتشذگ  نم  زا  شمتخانش  یمن  هک  يرباع 

.ما هداتسیا  سکره  هچره و  زا  هدنک  لد  نم  دنوش و  یم  هتسب  بش  ياه  هزاورد 

يرفس ناج ، قامعا  هب  يرفس  تسا ؛ رفس  زاغآ  نیا  .دسرب  نامـسآ  هب  ات  ما  هدرک  دنلب  ار  مناتـسد  .وس  راهچ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 
.نشور هشیمه  ات  ياه  غارچ  لابند  هب  یکاخ ، ياه  هشوت  یب 

.اهر ...اهر  ...اهر  یگتسب ، لد  رابغ  زا  هتسش  ور  تسد و  مزمز ، يراج  همزمز  هب  نم 

حرفم تایح و  دـمم  یـسفن   -» هدـنور ورف  تدـنلب  مان  اب  هدـمآرب و  وت  دای  اب  یـسفن  ار ، هزات  يزور  رد  ندیـشک  سفن  تسا  یتصرف 
! شخبب تعاط  تعاطا و  قیفوت  ارم  توکس ، نیا  رد  ارم  راذگم  اهنت  شیوخ ، زا  ادج  ارم  هاوخم  تاذ -»

کی زاغآ  نیا  .رطعم  ياوه  نیا  سدـقم ، بوچراهچ  نیا  رون ، بعکم  نیا  نم و  یگنر ؛ یب  اپارـس  یگنر ، کی  اپارـس  دـیپس ، اپارس 
.جح زبس : تسا  یقافتا  نیا  هدوشگ ، تسا  دنوادخ  تیقازر  رتچ  نایتوکلم ، اب  تسا  نم  داعیم  دیع  .يرادیب  کی  زاغآ  تسا ؛ دلوت 

.تسا هداتفا  ناروُد  هب  مرس  .درب  یم  دوخ  اب  ارم  تیعمج ، لیخ  جوم ، رد  جوم  .دتفا  یم  هرامش  هب  مسفن 

.نادرگ تگرزب  شاداپ  راوازس  ارم  تسا ؟ یقشاع  مدنچ  رود 
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یم لاب  ار و  مسفن  ياوه  منز  یم  گنـس  تا و  يدنوادخ  هب  مرب  یم  هانپ  سیلبا -  وس  رازه  زا  دراد -  زاورپ  لیم  مناتـسد  رد  گنس 
.ینادرگ منمیا  تفطل  هانپ  رد  ساره ، ياه  هماگنه  رد  ات  میاشگ 

« ِنیمِحّرلا ُمَحَرأ  َتنأ  َکَّنِا  اِعفان  ِهَمایِقلا  موَی  اِعفاش  ِِهب  ِیلُّسَوَت  ْلَعْجاَو  ِِهلآ  َکِِّیبَن َو  یلِع  ِّلَص  َّمُهّللأ  »

هب ار  تیاوه  یلاوح  دـنا  هدز  مدـق  هدـیزگرب ، هچ  ره  هداتـسرف ، هچره  لوسر ، هچره  ربمایپ ، هچره  .ما  هداهن  دیـشروخ  ياپ  اـج  مدـق 
.ارم زورما ، يا  هداد  قیفوت  یگدنب ؛

زا هدـیرب  لد  شیوخ و  یب  ما  هتفرگ  کئالم  سفن  ياکنخ  رد  لاب  .نادرگ  مراوتـسا  مراد  وت  اـب  هک  يدـهع  رب  سانـشب و  ار  مناـمیپ 
.شیوخ لصا  هب  هدروخدنویپ  شیوخ و 

.راشرس تسا و  زیربل  میاوه  نانچمه  تسا و  هدوشگ  هبوت  ياهرد  .دابم  یتشگزاب  هشوت ، یب  ارم 

! منک یم  سح  بوخ  هچ  ار  وت  روضح  رطع 

.وت تیانع  دیما  هب  ما  هدرک  دنلب  ار  میاه  تسد  .تسا  هدیشک  دق  میور  هبور  هبعک 

.منزب گنچ  تتیاده  ياهریجنز  هب  ات  شخبب  نآ  تقایل  ارم 

...ار ما  یگدنب  منز  یم  دایرف  یلو  ما ؛ هشوت  یب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  جاجح /  هاگ  جارعم 

جاجح هاگ  جارعم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

؛ مرح ات  تاقیم  زا 

؛ هبعک ات  مرح  زا 

 . ...و انم  رعشم و  تافرع و  ات  هبعک  زا 

.اه نتساوخ  اهوزرآ و  راید و  رهش و  زا  ما  هتسش  تسد 

.یهلا بان  ینتساوخ و  تایونعم  اب  مروخ  یم  دنویپ  تایدام و  زا  منک  یم  مگ  ار  مدوخ 

.درادن یقرف  درز ، دیفس و  هایس و  خرس و  هک  تسا  ییاج  اجنیا 
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.درادن یهاگیاج  ماقم ، تسپ و  ییاراد و  نازیم  اجنیا 

.اوقت تسا و  طرش  لد  روضح  اجنیا 

.تسا لد  ناکم  اجنیا 

.درب لد  ات  دروآ  لد  دیاب 
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.دروخ دنویپ  وا  اب  ات  دیرب  شیوخ  زا  دیاب 

.تفاتش بوبحم  تاقالم  هب  هداس  ات  دوب  لابکبس  ردق  نآ  دیاب 

شیامزآ رد  هتفرگ ، رابغ  درگ و  یتروص  رس و  اب  هتخوس و  یندب  اب  داد و  ریوک  يامرگ  نازوس و  ياهداب  تسد  هب  ار  نت  دیاب  اجنیا 
.تسج تکرش  یهلا  گرزب 

.درک نیگآرطع  ار  دوخ  روضح  دیاب  یتشهب  هحفن  اب  تسا و  هتشذگ  ربنع  بالگ و  رطع و  زا  فرح  اجنیا 

.دیخرچ دیخرچ و  دیخرچ و  راب  تفه  لاصو ، هنهرب  ياپ  اب  دروآرد و  اپ  زا  ار  یگتسباو  ياه  شفک  هک  دیاب 

.درک فاوط  دیاب 

؛ داتسیا زامن  هب  درک و  فاوط  دیاب 

، یهلا هکئالم  تیعم  رد  يزامن 

.راظتنا ياه  هظحل  مامت  ینیریش  هب  يزامن 

نما راوج  رد  ندیسر و  زا  لامالام  یلد  اب  راوتسا /  مارآ و  يور /  یم  وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  افص ،»  » و هورم »  » نایم یناوخ و  یم  زامن 
.نیتم کبس و  ياه  مدق  اب  ندوب /  راگدرورپ 

! ینک یم  یلابکبس  ساسحا 

.يا هدش  ادخ  صلخم  هدنب  هک  يراد  ار  نآ  ساسحا 

.دهاوخ یم  وا  هک  يا  هدش  ینامه  ینک  یم  ساسحا 

.مالسا نید  لامعا  کسانم و  هاگشزومآو  تسا  یهلا  فراعم  رشن  هاگتساخ  جح ،

.قح نارک  یب  تمحر  راوج  رد  تشهب  عیفر  ياه  غاب  هب  ندیسر  تصرف  تسا و  نتشیوخ  يوجو  تسج  تصرف  جح ،

.تسا یهلا  فراعم  تخانش  ناکم  جح ،

درگ و ناهانگ و  يوشو  تسـش  لحم  .تسا  تایونعم  اب  ندروخ  دنویپ  ایند و  زا  ندـیرب  لحم  .تسا  یگدـنزاس  مرگ  نوناک  جـح ،
.تسا هدحاو  تما  کی  ریگارف  هچراپ و  کی  روضح  مالعا  لحم  .تساه  تلفغ  كاخ 
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؛ تسا شیوخ  هدشمگ  لابند  هب  نتشگ  لحم  جح ، و  ... 

.دشخب یم  افص  ار  جح  حور  هک  يا  هدشمگ 

.دسر یم  ماشم  هب  افص »  » و هورم »  » و انم »  » تمس راهچ  زا  شروضح  رطع  هک  يا  هدشمگ 

«. دیوگ یم  ریبکت   » دنک و یم  هبقع » هرمج  یمر   » ام هناش  هب  هناش  هک  يا  هدشمگ 

.ددنب یم  مارحا  دنک و  یم  فاوط  ام  شود  رد  شود  هک  يا  هدشمگ 

.دنک یم  اعد  شروهظ  رد  لیجعت  يارب  دیاشگ و  یم  نامسآ  تمس  هب  ار  شیاه  تسد  ام ، تسد  رد  تسد  هک  يا  هدشمگ 

رکذ تسابیز  هچ  ندش و  ینامـسآ  يارب  تسا ، ناشوپدیپس  ناشورخ  يایرد  هب  نتـسویپ  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  لحم  جـح ، يرآ !
! دوعوم ترضح  اب  ادص  مه  ریبکت ،

: مینک همزمز  دوش و  نیرق  وا  يازف  حور  هحفن  اب  نامیادص  هک  یتقو 

«. کیبل کل  کیرش  ال  کلملاو ؛ کل  همعنلا  دمحلا و  نا  کیبل ؛ کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛ مهللا  کیبل ؛ »

هدازربکا ریما  تنت /  رب  رون  زا  ینهاریپ 

تنت رب  رون  زا  ینهاریپ 

هدازربکا ریما 

.ینیشن یم  هراظن  هب  ار  حور  يدیپس  ینکفا و  یم  شود  رب  یگدنب  يالوش 

.دشک یمن  راظتنا  ار  وت  نآ ، رد  هللا  یلا  برق  زج  يدصقم  هک  يراذگ  یم  يریسم  رد  ياپ 

.يوش یم  قشع  مرح  مرحم 

.دروایب دورف  میظعت  رس  تا  یگدازآ  ياپ  رد  ناهج  ات  يوش  یم  یگدادلد  هناخ  ناتسآ  رب  رس  هدنب 

« وا  » ریـسم رد  مدق  يراذگ و  یم  نوریب  تینم  میلگ  زا  ار  ياپ  یـشک ، یم  دوخ  نم »  » زا تسد  ییوش ، یم  شیوخ  تاقلعت  زا  تسد 
.لولس هب  لولس  ءزج و  هب  ءزج  يوش ؛ وا »  » همه ات  يراذگ  یم  ندش 

.دنا هدروآ  زجع  هدجس  شا  هشوگ  راهچ  رب  یتسه  ناکرا  هک  يا  هناخ  ربارب  رد  ار  تا  یگدنب  مالک  یهد  یم  رس 

اب اـج  همه  هک  نآ ، زا  يرهظم  تس و  یگنادواـج  دـنلب  بوچراـچ  تسا ، قشع  هاـگ  نتـسر  هک  يا  هناـخ  راوید  هب  يراذـگ  یم  رس 
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برقم کئالم  دـنناشوپب  تنت  رب  رون  زا  يا  هلوح  ات  يروآ  یم  رد  هب  نت  زا  نهاریپ  .تسا  هدـناوخ  شیوخ  رب  ار  وت  کـنیا  تسوت و 
.یهلا هاگرد 
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هدنب تسا  نیا  هک  شیوخ  ناتـسآ  کئالم  هب  دشورف  یم  رخف  تیادـخ  هک  اجنآ  ات  يوش  یم  رو  هطوغ  شیوخ  يادـخ  رد  ردـق  نآ 
«. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  : » دتسرفب کیربت  شیوخ  رب  تا  یگدنب  هطساو  هب  تیادخ  ات  .نم  تاهابم  هیام  تسا  نیا  نم ؛ هدازآ 

.ینک یم  ساسحا  ار  شیوخ  يادخ  اهنت  وت  ...وت و  و 

...ینارون یمزب  هب  يا  هدش  توعد  ...نک  همزمز  نیقی ! رفاسم  ياهآ ،

مهللا کـیبل ؛ : » ار تا  یگدـنب  غیلب  تاـملک  ینک  یم  همزمز  ار و  شیوخ  قلاـخ  توعد  ییوگ  یم  خـساپ  روـن  زا  یتاـملک  اـب  وـت  و 
« کیبل کل  کیرش  ال  کلملا ؛ کل و  همعنلاو  دمحلا  نا  کیبل  کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛

يریما نیسح  دیروایب / ! بکرَم 

! دیروایب بکرَم 

يریما نیسح 

.دیروایب میارب  قشع  زا  یبکرم  .مراد  رفس  دصق  تعامج !

.تسا عیبرلا  مئاد  تسود ، هناخ  دشابن ؛ یکاب  ار  ناتسبات  ناتسمز و 

.تسا هدیسر  ارف  راهب  هب  رفس  هاگ  ارم  هک  دییآرد  زاوآ  هب  نالبلب ، دیوش ؛ زاب  اه ، هچنغ 

، منزب گنـس  ار  سفن  ناطیـش  مهاوخ  یم  منک ، داـیرف  ار  ما  یگدـنب  مهاوخ  یم  .هدرک  ما  ییاوه  فاوط ، ياوـه  .مراد  مارحا  قوـش 
.میوجب ار  ما  يدابآ  مراذگب و  رس  تشپ  ار  ما  یناریو  مودب ، ار  متلفغ 

دـنک و یم  ياه  ياه  هداد ، هار  هلبآ  هب  لد  هوات  اپ  .تسا  هداهنب  ياپ  زا  نت  قراچ  هداد و  رفـس  هب  لد  ملد ، هک  مسج ، يا  ریگرب  هراب 
.مونش یم  ار  هطبغ  ياعد  سامتلا  دنا و  هدمآ  ما  هقردب  هب  اه  مشچ  .دور  یم 

.منک یم  سح  ار  راظتنا  يامرگ  دنا و  هدمآ  یظفاحادخ  هب  اه  تسد 

.دنا هدمآ  لیحر  حبص  یبوک  ياپ  هب  ناگتشرف  دیآ ، یم  زاوآ  زاس و  يادص  .تسا  قشع  ناشوواچ  .مرادن  نداتسیا  بات  ار  لزانم 

.دیآ یم  بلاط  یبا  بعش  زا  زونه  هک  وا  کشم  يوب  ادخ و  لوسر  ياپ  ياج  ياوه  مراد و  هکم  دصق 

.دراب یم  ملد  رب  لالب  يادص  مونش ؛ یم  لد  شوگ  هب  ار  هاچ  يادص  موش و  یم  همزمز  ار  عیقب  تبرغ  .ما  هدرک  هنیدم  ياوه 

.وگب ناذا  همطاف  مان  هب  لالب ؛ مراد ، ار  تیادص  قوش  بشما ،
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هدیمد و حبـص  .دنک  یم  مامت  هبعک  رود  هب  ار  شبـشما  فاوط  دراد  نیمز  .دـنناوخ  یم  زامن  دـنراد  اهزاس  .تسا  دـیحوت  ناشوواچ 
.وش ایهم  دنبرب و  راب  دیاپ ؛ یم  ار  هبعک  هار  دیشروخ ،

«. هللا ّالا  هلا  ال  : » وگب دنا و  هدرتسگ  هداج  رب  هک  رگنب  ار  رای  يوسیگ  تسا ، زارد  هار  لد ! يا 

نابز شوخ  هیطع  میهاربا /  ماقم  ات 

میهاربا ماقم  ات  ... 

نابز شوخ  هیطع 

یتـمظع ربارب  رد  یهاـک  رپ  نوچ  هک  ار  وـت  تسا و  هداتـسیا  تیور  هبور  یناروـن  یبـعکم  نوـچ  هبعک  نشور ، شوپدـیپس و  رـسارس 
.دشک یم  شیوخ  يابرهک  تمس  هب  يا ، هداتفا  ینزو  یب  هب  ریذپان  فصو 

یم شیوخ  فاوط  هب  ار  ناج  کچوک  ياه  هناورپ  بوبحم ، نازورف  عمـش  جح و  نشور  مسوم  تسا ؛ ندیـسر  دـیپس  مسوم  نونکا 
.دناوخ

.دنک یم  مالس  باتفآ  هب  حبص ، سدقم  هدیپس  تنشور  نهاریپ  هشوگ  زا  هک  يا  هدرک  نت  رب  دیپس  سابل  وت  و 

.وت تدابع  زا  وت و  صولخ  زا  تسا ؛ زیربل  وت  هاگن  زا  نامسآ  نارک  یب  یبآ  يا و  هدیرب  كاخ  یناف  ياه  گنر  زا  وت 

یخرچ یم  یخرچ و  یم  شوپدـیپس  تیعمج  يوتردوت  ییانـشور  رد  يداژن ، گنر و  ره  هب  قلعت  یب  یقلعت و  هنوگره  هب  هجوت  یب 
.يوش یم  مگ  رون  ینشور و  زا  سدقم  يا  هلاه  رد  و 

.یفکش یم  ینک ، یم  لگ  ینز ، یم  هناوج  هورم ، افص و  نشور  هار  نیب  يروآ و  یم  ياج  هب  ار  تارمج  یمر 

زا تقشاع و  نامشچ  زا  دراب  یم  قوش  کشا  میهاربا ، ماقم  ات  دشخب و  یم  تسادق  ار  تهاگن  مزمز  یلالز ،

.ینشور دزیر و  یم  هفوکش  دزیر ، یم  رون  وت  قرَف  رب  الط ، نادوان 

نامسآ ات  هک  ینافرع  نشور و  زبس و  يریسم  هب  درب ؛ یم  رون  هب  ار  وت  هک  دنز  یم  جوم  يرت  هزات  ياهریوصت  تنهذ  قامعا  رد  الاح 
.دراد همادا 

.دنیشن یم  راب  هب  وت  رد  راهب  دشوج و  یم  همشچ  همشچ  تدوجو  زا  نشور  ضحم و  یتقیقح  و 

.تسا هداتسیا  تیور  هبور  ینارون ، یبعکم  نوچ  نانچمه  هبعک  و 

ص:126

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطابرآ هلبق  میهاربا  دیپس /  تصرف  ، جح

(1) دیپس تصرف  ، جح

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.تسا تدابع  بدا  جح ،

.تسا یسانشادخ »  » يارب يزاسدوخ »  » و يزاسدوخ »  » يارب یسانشدوخ »  » بدا جح ،

.تسا روضح  هظحل  هظحل  جح ،

هب نتـسویپ  دوخ و  زا  ندـیرب  يارب  یتصرف  قیتع ، يا  هناخ  تمـس  هب  دـیپس  تشگزاب  تصرف  تسا ؛ نتـشیوخ  هرابود  تصرف  جـح ،
.ندش ایرد  يارب  ناشورخ  ياهدور 

.نآ زا  ینامیشپ  .تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  تس ؛ يرادیب  هرابود  تصرف  جح ،

.دیایب شدوخ  هب  هرابود  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  یهلا  دای  يایرد  رد  ندش  قرغ  هجوت و  عرضت ، عوضخ ، جح ،

هب ار  لد  شیاه  هبذج  دنک و  یم  هولج  رتشیب  هک  تسا  قیتعلا » تیب   » نوچ ییاه  ناکم  رد  یـسانشدوخ »  » و يزاسدوخ »  » هنیمز جح ،
.دناشک یم  دوخ  تمس 

؛ مارحا و  ... 

.يزادنا یم  هکئالم  زبس  شوغآ  رد  ار  تدوخ  يدنب و  یم  مارحا 

.یشوپ یم  دیفس  يراذگ و  یم  نیمز  ار  اه  یهایس  مامت  يدنب و  یم  مارحا 

.نامسآ هنیس  ات  ییاشگ  یم  لاب  يراذگ و  یم  نیمز  ار  اه  یهایس 

یلد اب  هداس  ایر و  یب  یهد ؛ یم  دـنویپ  شنامـسآ  هب  ار  تیاه  تسد  ینک و  یم  یلاخ  تسوا ، ریغ  هچره  زا  لد  يدـنب و  یم  مارحا 
.تدابع تعاطا و  راشبآ  لالز  زا  لامالام 

.دراب یم  ناینیمز  رس  رب  دوخ ، ياه  یناوارف  مامت  اب  نامسآ ، دریگ و  یم  دوخ  هب  تباجا  رطع  اعد ، ياه  تسد  هک  تساجنیا 

.دوش یم  صلخم  نیدجاس  نیعکار و  نیصلاخ و  تدابع  تدابع ، هک  تساجنیا 

دریگ یم  مارآ  یهلا  نما  میرح  رد  درتسگ و  یم  لاب  روضح ، تمس  هب  لد  يوتسرپ  دوش و  یم  یلاخ  رایغا  زا  اهدای ، هک  تساجنیا 
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.دننک یم  همزمز  رکذ  دنیوگ و  یم  ریبکت  نایجاح  اب  ادص  مه  ناتخرد ، اه و  گنس  هک  تساجنیا 

.دنتسه هللا  مرح  میرح  رد  همه  دوش و  یمن  يدعت  ملظ و  يدوجوم  چیه  هب  هک  تساجنیا 

.دش يراج  نیمز  لها  يارب  یهلا  تمحر  مزمز  هک  تساجنیا 

.درک باریس  ار  دنزرف  دوخ و  هنشت  يولگ  درک و  زیربل  مزمز  لالز  زا  ار  دوخ  هدروخ  كرت  ياه  تسد  رجاه ، هک  تساجنیا 

دـنوش و عمج  ناهج  طاقن  مامت  زا  مدرم ، ات  تفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تیـشم  دیـشوج و  ادـخ  تمحر  رازگیر ، لد  زا  هک  تساـجنیا 
.دندرک شفاوط  یهلا  ناربمایپ  اهنآ ، زا  شیپ  هک  دننک  فاوط  ار  يا  هناخ  مه ، تسد  رد  تسد 

.تسا نتشیوخ  هب  ندیسر  ناکم  جح ،

یسوط اروح  کیِّبَل / » َمُهللأ  »

« کیَِّبل َمُهللأ  »

یسوط اروح 

.تسا هدنارتسگ  لاب  نیمز  شوغآ  رد  نامسآ 

.دوش رتراکشآ  اه  لد  یلابکبس  ات  دنا  هدش  یکاپ  ياهربا  زیواتسد  اهراتسد ،

.رای مرح  فاوط  هب  دنا  هتسب  مارحا  دیپس ، رتوبک  هتسد  هتسد 

.تسا هداتسیا  راوتسا  یتسرپاتکی ، تماق  رب  هدرک و  هتخابلد  همه  نیا  روضح  هب  مئاق  ار  شهاگن  يایاوز  هبعک ،

.دنیوج یم  وا  دای  اب  قشع ، هقلح  رد  ار  ناشتایح  هتشگمگ  هرهم  دنیوگ و  یم  ار  وا  حیبست  ینامسآ ، هتشر  کی  رد  همه 

.دنا هدرک  مگ  ار  شیوخ  ندش ، ام »  » غولب رد  دندرگ و  یم  دوخ  لابند  هب  یگناگی ، یگتسویپ و  نیا  رد  هتشگرس  ياه  « نم »

یم ورف  تنامشچ  ربا  زا  زاین  ناراب  دشوج و  یم  لد  همشچ  زا  رای » کیبل   » هک يا  هلوره  رد  یبای ؛ یمن  ار  دوخ » ، » يدرگ یم  هچره 
.دراب
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.ییامن یم  ناطیش  مجر  ار  نازخ  ینمشد  گنس  ینک و  یم  هلوره  هورم »  » ات ار  تا  يراهب  لد  »ي  افص »

.يا هدمآ  روضح  يارحص  هب  مارحا ، تماق  اب  هک  تسوت  تایح  تمایق  قشع ، تیدوبع و  تافرع 

هب ناصقر  هلعـش  رازه  رازه  هک  ییاج  رد  هدیـشک  سپ  ار  شیاه  هزادـگ  ناماد  دیـشروخ ، هتفرگ و  رگ  تنیـشتآ ، لد  مرُه  زا  اـمرگ 
.دنیوج یم  هار  قح ، تفأر  ناتسآ 

رازه شیوخ ، ررکماـن  ریثـکت  رد  دـنا و  هدرک  سکعنم  وـتردوت  ياـه  هنیآ  رد  ار  نامـسآ  هک  دـنا  ناـینیمز  نیمز و  دـیپس ، رد  دـیپس 
.دنا هدیرفآ  كولس  هلبق  کی  هب  نادرگ ، دیشروخ 

نانچمه شیوخ  خـساپ  رد  وت  دـهد و  یم  دـنویپ  یهلا  تیانع  هنارک  یب  يایرد  هب  ار  زاـین  يراـج  ياـهدور  کـیبل .» مهللا  کـیبل ؛ »
«. کیبل مهللا  کیبل ؛ : » ییوگ یم  زاب  يواک و  یم  ار  نامسآ  واکجنک ، راودیما و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  لیعامسا /  جح 

لیعامسا جح 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

ار مکحم  ياه  گنچ  نزب  هرابود  نزب 

ار مزمز  دور  دور  نک  همزمز  هرابود 

رکب یهانت  نیا  رد  کشخ و  یلاوح  نیا  رد 

ار مهارف  یتصرف  نک ، هلی  لغب  لغب 

! میهاربا قیقد ، ار  تدوخ  گنلک  نزب 

...ار مّلسم  یترجه  ینزب  مقر  ات  هک 

یناوخ ارف  ددرگ و  انب  زاب  هبعک  هک 

ار ملاع  مامت  تدابع ، جح و  يارب 
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وجشناد زور 

هراشا

هبنشراهچ

رذآ 1384  16

هدعقلا 1426 يذ   4

Dec.7.2005

يریما نیسح  نتسناد /  راهب 

نتسناد راهب 

يریما نیسح 

راهب کی  طرـش  هب  ار  منـسوت  نادیم و  يوگ و  .ما  هدـمآ  زاین  یبوک  ياپ  هب  .مقایتشا  رورغ و  تسم  .ما  هدیـشون  یناوج  ياوه  یتخل 
! لکشم هچو  ناسآ  هچ  هتفرن ؛ هار  همه  نیا  نم و  نیا  .میامزآ  یم  نتسناد 

دوخ .دش  دیاب  یماجنارس  یب  يایرد  هقرغ  مینزن ، ایرد  هب  لد  نتسناد ، يارب  رگا  میلهج ؛ رد  هدنام  وت ، نم و  .دنرذگ  یم  دوخ  اه  هار 
.دیوگ یم  ار  ماجنا  هار 

.تسین رتالاب  لهج  زا  یهانگ  هک  دیوگ ؛ یم  هن  نتسناد  هب  هچنآ  زا  میزیرگب  هک  هللا ، یلا  هبرق  مینک ، یم  ملع  تین 

هب لهج ، مان  یب  ياه  هچوک  زا  دـیاب  تفای ، دـیاب  ار  اهزار  .بیرغ  ياهراصح  دـنلب و  ياهراوید  هدنفاکـش  منم ؛ نیا  منز : یم  داـیرف 
.داهن مدق  رون  رهش  تفه 

 - ار ملد  ياه  بش  نیرت  هریت  نم  شفنب و  نارفولین  رفسمه  نادرگباتفآ و  باکر  رد  رون ، يوس  هب  مود  یم 

.مرب یم  رهش  بیبط  شیپ  ار -  لهج 
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طقف .تسود  يوجو  تسج  رد  رگید ، يرهـش  یهار  .ما  هدمآ  یظفاحادـخ  نانز  ین  هب  ما ، هدـنک  لد  هسردـم  یکدوک و  هناخ و  زا 
رخآ رد  ندـنام  نایاپ  روآ ، باوخ  ياه  شیاسآ  نایاپ  تسا و  نم  ياه  ناـیاپ  زاـغآ  ملع ، ناـگرهم  ناـنز ، فد  .منادـب  مهاوخ  یم 

.ندوب وجشناد  زاغآ  تشذگ و  هک  ییاه  يدب  اه و  یبوخ  نایاپ  هتفر ، ياه  سوبوتا  هاگتسیا  رد  نداتسیا  نایاپ  هچوک ،

تخرد ینعی  دـشاب ؛ شناد  بـلط  وـت  تیهاـم  ینعی  دریگب ؛ شناد  گـنر  تا ، یتـسه  تا و  یگدـنز  ماـمت  ینعی  ندوـب ، وجـشناد  و 
.دریگ تفرعم  راب  ترکف ،

یقلاخ یلع  یناوت / ! یم 

! یناوت یم 

یقلاخ یلع 

.دراد وت  هب  هدنیآ  هک  ییاهدیما  يراد و  هدنیآ  هب  هک  ییاهدیما  هب  یشیدنا و  یم  شیوخ  هب  ینک و  یم  هتسد  ار  تیاه  باتک 

یتشونرـس هب  ینز ، یم  مقر  ار  نآ  وت  هک  ییادرف  هب  هن ! .دروخ  یم  مقر  وت  يارب  هک  ییادرف  هب  يوش ؛ یم  هریخ  شیوخ  يوـسارف  هب 
.تسا هدرپس  وت  تسد  هب  ملق  ناتسد  هب  ار  دوخ  ریدقت  هک  يریدقت  هدش و  ناهنپ  هدیچیپ  ناتشگنا  يال  هبال  رد  هک 

.ینک یم  نشور  شیوخ  دبلاک  رد  ار  شناد  رون 

تـسدرود هب  ار  تهاـگن  دزاوـنب و  ار  تدوـپ  راـت و  شناد ، هوکـش  اـت  یهد  یم  رارق  اـهتنم  یب  تمظع  نـیا  راـس  هیاـس  رد  ار  دوـخ 
.دنک هریخ  تنیمزرس 

يورین هب  ار  تناتسد  يریگ و  یم  راک  هب  شناد  يریگارف  رد  ار  تدادعتـسا  مامت  یتقو  ینک ، یم  فرـص  شالت  اب  ار  نتـساوخ  لعف 
.ینک لیدبت  ناهذا  رد  هدش  لح  يا  هرطاخ  هب  تا ، هعماج  لحنیال  لئاسم  ات  یهد  یم  تردق  ملع 

یم وجو  تسج  ار  بآ  هک  يا  هنشت  نوچ  هتشاذگ و  سالک  رب  اپ  زور  ره  هک  دنسانش  یم  هاگـشناد  سدقم  ياه  شرف  گنـس  ار  وت 
.ینک زاب  تمدرم  يور  هب  ار  دیما  ياه  هرجنپ  ییابر و  یم  تدیتاسا  هدوشگ  قشع  هب  ناهد  زا  ار  شناد  ياه  هچیرد  هنابات  یب  دنک ،
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رب دـهد و  یم  شقن  ار  تنیمزرـس  يادرف  تدـنلب ، تمه  هک  وت  دـنلب  راتفر  رکفت و  رکف و  نتـشاذگ  جرا  هب  زور  تسوت ؛ زور  زورما 
.دنک یم  کح  تروشک  یتعنص  یگنهرف و  یملع ، ینارمع ، تامادقا  ریرس  رب  ار  وت  مان  ریدقت ، نیرز  كرات 

هب زج  هک  دنهد  یم  نامرف  ار  وت  مه  اه  هلچلچ  يادص  .دنراد  مشچ  وت  هب  دـننک و  یم  ریثکت  ار  وت  اه  هنیآ  مامت  روانـش ! قشع  رد  يا 
.دنراد اهدیما  وت  هب  هناخ  نیا  یلاها  هک  یشیدناین  تا  هناخ  يدابآ 

شالت زا  هک  مشیدـنایب  ادرف  راختفا  مادـک  هب  دـشابن !؟ وت  زورید  تدـهاجم  لصاح  هک  مراذـگب  زورما  شمارآ  هیام  مادـک  رب  تسد 
!؟ دریگن رمث  وت  زورما 

یناباتب تنیمزرـس  يایاوز  رد  ار  باتفآ  هک  تسا  ضرف  وت  رب  نادب  ریگب و  موادم  زات  تخات و  هصرع  ار  ملع  هنهپ  شاب و  جوم  نوچ 
ار تبحم  قشع و  ياهدور  ناور و  كاخ ، نیا  نینکاس  رس  رب  ار  ناراهب  شوخ  میسن  یهد و  ورین  شیوخ  رون  هب  ار  اه  هنارک  مامت  و 

.یهد تراشب  دیپس  حبص  هب  ار  تمدرم  بش  یناوت  یم  وت  هک  ریگب  تسد  رد  غارچ  .ینک  يراج  شیوخ  شناد  ياهرابیوج  رد 

.یناوت یم 

.یناوت یم  يرآ !

یناما مثیم  ملق /  شزیخ  زور 

ملق شزیخ  زور 

یناما مثیم 

.تسا ییاناد  شناد و  مان  هدنیامن  وت  مان 

.دننک یم  نهپ  ار  ناشاه  لاب  .تسا  ییاناد  شناد و  يوجو  تسج  رد  هک  یسک  ياه  مدق  ریز  ناگتشرف ،

.تسا هدش  هتسخ  .درب  یم  جنر  ینادان  موجه  زا  رهش  يرذگب ؛ وت  ات  دنا  هدیشک  فص  هلهاج » هنیدم   » ياه هار  گرزب 

.تسا هدرتسگ  هیاس  اه  هناخ  کیرات  نیا  رب  تنشور ، ياه  تسد 

.تسا يروآدای  جاتحم  اه ، هناخ  شومارف  نیا  رد  یمدآ 

! ییادزب ار  اه  هاگن  اه و  مشچ  جنک  رب  هدییور  توبکنع  ياهرات  ینازیخرب و  ار  رهش  هرانک  رد  هتفرگ  هیشاح  ياه  هبلک  ات  زیخرب 

! دنزیخرب نوکس  یشومارف و  رد  هدیسالپ  ياه  ناوختسا  ات  زیخرب  دیآ ؛ یم  وت  ياپ  هب  اپ  خیرات ،
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یم رون  تقیقح  هب  تراشب  وت  .تمکح  رد  ییاـیبنا  رادـثاریم  وت  تردـق ؛ رد  نوعرف  رادـثاریم  هن  تورث ، رد  ینوراـق  رادـثاریم  هن  وت 
.تسا یگدنز  هداج  نارفاسم  نیمک  رد  هک  یهد  یم  لهج  توغاط  زا  رادشه  تساه و  لد  يافش  هک  یهد 

.دهد یم  رس  زرابم » نم  له   » يادن تسا و  هدرک  هنال  رهش ، نیمزریز  رد  داسف  رقف و  نمیرها  هک  نکشب  ار  یبلط  تحار  ياه  هلایپ 

.یگدازآ تزع و  ملع و  ياه  نادیم  رد  تسا  رگید  يدربن  نامز  نامز ، هک  زیخرب 

دیدن قشع  هر  درم  سک  دش و  يراگزور  »

« تسوت نم و  نارگن  یناهج  مشچ  ایلاح 

اه و نابایخ  تشگ ؛ دهاوخن  زاب  رگید  نوسکین ،»  » قمر یب  ياه  ماگ  یلو  تفارش ؛ لالقتسا و  جنگ  ندوبر  یپ  رد  هنادزد  دننارگن و 
« ییاروها رذآ  هس   » نآ راگدای  تسوجشناد ، ياه  لسن  هدرک  هرگ  ياه  تشم  تبالصاب و  ياه  مدق  نامدای  یگمه  رهش ، ياهراوید 

.دنا هتشون  هاگشناد  رد  رس  رب  ار  شیوخ  سفن  تمارک  هک 

.تسکش ناوت  یمن  ار  دایرف  نوخ و  تمرح 

تـضهن زور  دـنمدرد ، یلـسن  تیبرت  يارب  تساـه  ملق  شزیخ  زور  رهـش ، رد  تسا  نـشور  ياـهرکف  عـیزوت  زور  زورما ، هـک  زیخرب 
یم دیما  اه  هناوج  دـنهاوخ ، یم  بآ  اه  هناد  يرگنب ؛ ار  تنیمزرـس  زادـنا  مشچ  ات  زیخرب  .اه  نامرآ  اهرکف و  دـلوت  زور  تساهزغم ،

.دنبلط یم  رون  اه  هفوکش  دنهاوخ و 

! دنتقیقح يوجو  تسج  رد  هک  ییایب  ار  يا  هنشت  ياه  نابز  ات  درگب  ار  رهش  ياه  هچوک  رادرب و  غارچ  زیخرب ،

! یناسرب بآ  رهش ، يوس  راهچ  رد  هدش  اهر  ياه  هدیکشخ  بل  هب  دیاب  يزیخرب ، دیاب  وت 

یمن دیشروخ  هب  ناشتـسد  هک  ار  یناهایگ  رقف  ینزب ، دایرف  ار  نونجم  دیب  هدیمخ  تماق  ینزب ، دایرف  ار  قیاقـش  ياه  یگنـشت  دیاب  وت 
.ییاه فرح  اهادص و  نامجرت  وت  ینزب ! دایرف  دسر ،

«! دنزیخ یمرب  همه  يزیخرب ، رگا  وت  : » زیخرب تسا ؛ خیرات  دنمدرد  نادنمدرخ  مان  روآدای  تمان 

ییاضر هدیمح  تسوت /  زور  زورما ،

تسوت زور  زورما ،

ییاضر هدیمح 

.يروآرد وناز  هب  ار  كاخ  هرتسگ  ات  يا  هدز  هرگ  نامسآ  هب  ار  تناتسد 
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.اه هراتس  اب  يا  هتسویپ 
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.دوارت یم  وهایه  تناج  ياه  هیال  نیرت  قیمع  زا 

.دنا هدامآ  تیاه  ماگ  تنهذ ، ترتفد ، تباتک ، تملق ،

.يرب یمن  دای  زا  طخ  هب  طخ  ار  ترس  تشپ  يواک ، یم  ار  ور  هبور 

.رتراشرس ياهزور  دیما  هب  رت  هزات  يزور  رد  یشک  یم  سفن  .يا  هدش  هصالخ  عولط  رد  اهنت  بورغ ، یب 

زبس دـنز ، یم  هناوج  داـقتعا  تناتـسد  رد  ینک ، یم  رکف  ادرف  هب  .تزورید  زا  رت  گرزب  تدوخ ، زا  رت  گرزب  یـشیدنا ؛ یم  گرزب 
.دنیشن یم  راب  هب  دوش و  یم  روانت  دوش ، یم 

.دنا هدمآرد  زیخاتسر  هب  هراتس  هچ  ره  تحور  ياه  هچقاط  رب  راشرس ، ناجیه  دنت  ِبت  زا 

.یبای یم  ییوج و  یم  .شناد  زا  يریگرب  يا  هشوت  ات  يا  هدامآ  .یشخرد  یم 

.تهاگن قاتشم  تاملک ، دنَاوت ، ناتسد  مار  تاحفص ،

.تسا هدامآ  ترگشسرپ  نهذ 

.هدامآ وت ، تیاهن و  یب  ات  هار ، .ینز  یم  مدق  راوتسا 

! نارسخ نازخ و  رد  تهاگن  دابم  یهابت ، توکس و  ِتراسا  رد  تیولگ  دابم  یکیرات ، ریگرد  تنهذ  دابم  تسوت ؛ زور  زورما 

تیاه نایرش  وجشناد ؛»  » .يراد یمرب  رت  مکحم  ار  تیاه  ماگ  تساجک ؟ هداج  ياهتنا  .ینک  یمن  شومارف  ار  زبس  ياهزور  يوهایه 
زا زورید  تسوت ، نآ  زا  هدنیآ  دـنا ، هتفرگ  لاب  تنهذ  رد  تاملک  نارتوبک  يرـشف ، یم  تسد  رد  ار  تیاه  باتک  دـنا ، هدـش  طسبنم 

.دنا هدنزاس  وت  ياه  تسد  زورما ، دوب و  وت  نآ 

.ار ندییور  راشرس  همزمز  یناوخ  یم  تنابل  رب  وجشناد ،» »

.تسوپاکت شالت و  هرتسگ  تنهذ ،

.كاخ ياج  ياج  رب  تساهر  تیادص  .ندیسر  تسا و  رون  لالز  تنهذ ،

.تسوت زور  زور ، ره  ادرف ؛ ای  زورید  زورما ، دنک  یم  قرف  هچ  .دسر  یم  اهربا  هب  ترس  .يا  هداتسیا  يا و  هتفرگ  وناز  هب  ار  تتسد 

يرگن یم  لالز ؛ ِیبآ  نیا  رد  نامسآ ، نامشچ  رد  فاص ، ینک  یم  هاگن  ون  زا  هملک ، ره  هژاو ، ره  هلمج ، ره  اب 

.یشیدنا یم  كاپ  و 
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.تیاه ناجیه  اهوهایه و  مامت  اب  تسوت ؛ زور  زورما 
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ات دـشک  یم  راظتنا  ار  وت  يانـشآ  تسد  ادرف  نشور  اما  رود  ياه  هار  زورما و  کیدزن  ياه  هداج  رد  يزاب  همین  باـتک  هنهک  قاروا 
.یشخبب هرابود  هزات و  یناج  ندیمهف ، ندناوخ و  قاتشم  ییاه  مشچ  اب  ار  شا  هتفرگ  كاخ  هدرم و  فورح 

نهذ نآ  راس  هیاس  رد  دوش و  یم  دـنمونت  دـناود و  یم  هشیر  تیالاو  نیمزرـس  زبس  هشیمه  ناج  رد  هک  تسوت  شالت  تکرباب  لاهن 
.دنیشن یم  راب  هب  دعب  هتسشن  لُگ  هب  ياه  لسن  نشور ،

ياه لُگ  وت ، نشور  هاگن  زا  .ینایور  یم  ترتفد  هدروخ  ناراب  كانمن  فیطل و  غاب  رب  ملق ، ناـبز  زا  ار  نتـسناد  نشور  ياـه  هشوخ 
.لهج هنشت  کشخ و  ریوک  رب  دنیور  یم  نتشناد 

.رتفد رب  تسوت  ناتسد  همادا  ینشور ، در  نوچ  ملق 

.میسانش یم  بوخ  هک  یکاخ  يارب  تسا  يا  هنادواج  توارط  تا ، نتسناوت  نتساوخ و  يراج  هوکش  ییآ و  یم  راهب  هلیبق  زا  وت 

اب هن  ینتسیز  راداپب  نآ  زا  سپ  .نک  هراپ  ار  لهج  هنیس  زیخرب و  خسار  یمزع  اب  فک  رد  لسلسم  یگنج ، نادرم  نوچ  تسد ، هب  ملق 
.ار تمکح  اب  هک  تبکن 

.یتسناوت سپ  یتساوخ  هک  ار  هچنآ  سیونب  سپ  تسا ؛ هتسب  یگشیمه  يدهع  وت  ناتسد  اب  هک  ییوگ  ملق 

نابز شوخ  هیطع  تسوت /  ناتسد  رد  ملق 

تسوت ناتسد  رد  ملق 

نابز شوخ  هیطع 

نتـسناد قاتـشم  ینهذ  اب  وت  دکچ و  یم  راکـشآ  یپرد و  یپ  ادرف  شوگ  رد  بآ ، ياه  هرطق  نوچ  تدنلب ، ياه  ماگ  نشور  يادص 
.ییآ یم  زبس  شناد ، ياه  گرب  گنر  هب  دنلب ، يا  هدارا  اب  ییآ ؛ یم 

اناوت ياه  تسد  اب  هک  يا  هدنیآ  ییوت و  ینارون ؛ نزور  هچ  ره  هدرتسگ ، نامسآ  هچ  ره  هدرک ، زاب  شوغآ  تیوس  هب  ریـسم ، هچ  ره 
.دوش یم  هتخاس  وت  يانُرب  و 

هنارفولین یـشخب و  یم  گنر  ینز و  یم  مقر  ترتفد  نشور  دیپس  ياه  هگرب  نامـسآ  رد  ار  زاورپ  هنیرید  هشیدنا  تسد ، هب  ملق  وت  و 
اب یناراب  نوچ  هبرجت  ینیشن و  یم  راب  هب  یهد و  یم  هفوکـش  يریگ ، یم  جوا  یچیپ و  یم  ییور و  یم  شناد  تخرد  دنمونت  نت  رب 

.دنک یم  رترابرپ  ار  وت  دراب و  یم  تا  هنشت  دوجو  رب  هرقن ، ياه  هزین 
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! دنامب یلاخ  تفیلکت  رتفد  راذگم 

.نک ُرپ  ار  تقشم  رتفد  هحفص  هحفص 

.دنامب باوج  یب  یمیسقت ، برض و  عمج و  قیرفت و  چیه  یلوهجم و  هلداعم  چیه  راذگم 

.ترتفد يونثم  یلاخ  ياه  هخاش  رب  نایورب  یتیب  عرصم ، ره  زا  عرصم و  هملک ، ره  زا 

هـشیمه نیمزرـس  نیا  دـنلب  زارف  رب  روآرد  زازتها  هب  ار  راـختفا  مچرپ  راو ، لـیثمت  زیر و  ورف  نتـساوخ  هناوتـسا  رد  ار  نتـسناوت  رهوج 
.ناریا

یمیظعلادبع همطاف  نطو /  يادرف  وت ، ِزورما 

نطو يادرف  وت ، ِزورما 

یمیظعلادبع همطاف 

.یباتش یم  وگو  تفگ  ثحب و  ياه  سالک  يوس  هب  يراد و  یمرب  تبالص  اب  ار  تیاه  ماگ 

.يزیر یم  تدوجو  يایرد  رد  ار  وا  ملع  زا  يا  هرطق  يوش و  یم  قرغ  تداتسا  مالک  رد 

.دنک یم  يرارق  یب  تدوجو  تارذ  رد  باهتلا ،

.دنک بذج  شدوخ  هب  ار  تراکفا  بیس  هک  تسه  يا  هبذاج  زونه 

یتـح هک  يرب  یم  یپ  يزار  هب  ناکـشجنگ ، کـیج  کـیج  ندینـش  اـب  وت  تسا و  زیگنارب  لاؤس  وت  رد  ناراـب  رـشرش  يادـص  زوـنه 
.دیمهفن ار  نآ  مه  نامسآ 

.ینک یم  لَح  تدوخ  رد  ار  نآ  تابثا و  لیلد و  زا  يوش  یم  ُرپ  ینک ، یم  زاب  هک  ار  تا  یضایر  باتک 

.ینک هبساحم  ناور ، ياهدور  برغم  ات  یقاقا  ياه  لگ  قرشم  زا  ار  راگزور  تحاسم  ات  يود  یم  میسن  ياپ  هب  اپ 

دیاب تواکجنک ، حور  ندش  مارآ  يارب  دنا و  خساپ  یب  وت  تالاؤس  زونه  .تسا  هدنام  اه  ینتـسناد  هداج  ندومیپ  ات  يدایز  هار  زونه 
.دنیب یم  ار  وت  يزومآ  ملع  هیحور  یتقو  دنک ، یم  یگرزب  ساسحا  وت  ياه  تسد  رد  ایند  .يراپسب  نامز  تسد  هب  ار  دوخ 

.دنا هتسب  لد  وت  ياهزورما  هب  طقف  اهادرف 

هب ار  ناریا  مان  ینک و  یم  ناشخرد  تتبالصرپ  ياه  ماگ  اب  ار  هدنیآ  يوش ، یم  تیاه  باتک  اهرتفد و  رد  قرغ 
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.یناسر یم  يدنلبرس  هلق 
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هللا همحر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  تلحر 

هراشا

هعمج

رذآ 1384  18

هدعقلا 1426 يذ   6

Dec.9.2005

يریما نیسح  اه /  لد  دیلقت  عجرم 

اه لد  دیلقت  عجرم 

يریما نیسح 

.دنیشن یم  شیاه  باتک  يور  یمیتی  درگ  دریم ، یم  یملاع  یتقو 

.ناماس یب  دنوش و  یم  بیرغ  شنادرگاش  دریم ، یم  يداتسا  یتقو 

.دنراپس یم  كاخ  هب  وا  اب  ار  شنادلقم  لد  دریم ، یم  يدیلقت  عجرم  یتقو 

ياه مدق  دندمآ و  یم  شسوباپ  هب  اه  هتشرف  هک  یسک  كاخ  رـس  تشذگ ، دناوخ و  يا  هروس  تسیرگن ، داتـسیا ، ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دوب نایعیش  هورگ  تکرح  ناوت  شریپ ،

مدـمه و وت  رخآ  دوب ؛ رگید  يا  هنوگ  تیاه  مدـق  تفرگ و  یـشزرل  تیادـص  يدـناوخ ، ار  گرزب  ینیمخ  زامن  هک  ارهز  تشهب  زا 
.تماما يارب  نابز  مه  يدوب و  هارمه 

...دیزرل یم  همه  لد  یناگیاپلگ ، هللا  تیآ  ترضح  دنتفگ  یم  یتقو  .يدوب  وت  خرس ، لگ  ترضح  نایعیش  دیلقت  عجرم  ماما ، زا  دعب 
نآ وت و  دای  اب  تخیر ؛ ورف  دیزرل و  دیزرل و  همه  لد  بش ، نآ  یلو   ؛
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يارب باتهم  هیرگ  یباتهم و  بش  یناـهگان و  رفـس  نآ  وت و  داـی  بـالقنا ، اـب  هنیرید  یهارمه  نآ  وت و  داـی  ملع ، هزراـبم و  هتـشذگ 
.تمیتی نادلقم 

لثم ییاهنت ، لثم  یظفاحادخ ، لثم  يزامن  راب ؛ نیرخآ  يارب  متـساوخ  یم  ندـناوخ  زامن  وت  اب  .تخیر  متـسد  يور  هام ، ياه  کشا 
.دیلقت لثم  يزامن  ادتقا ؛

.تسا سک  همه  زیچ و  همه  دیلقت  عجرم  تلم ، نیا  يارب  هتفر ، يانشآ  دیس 

دمحم رصع  طابترا  هقلح  ینعی  دیلقت ، عجرم 

لگ همه  يزبسرس  هب  ینید  ییافوکش  زار  وت ، لاثما  وت و  داهتجا  اه و  نامز  اهرصع و  همه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تسا راهب  هشیمه  ياه 

! كرابم تنتفکش  ون  راهب  هشیمه  يا  ناوخب ، نامشوگ  رد  ار  مالسا  مالک  زومایب و  ام  هب  ار  يزبسرس  زار 
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رشب قوقح  یناهج  زور 

هراشا

هبنش

رذآ 1384  19

هدعقلا 1426 يذ   7

Dec.10.2005

ناطابرآ هلبق  میهاربا  رشب /  قوقح  کیربت  مایپ 

رشب قوقح  کیربت  مایپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

رشب قوقح  ضقن  تعسو  هب  گرزب  یغورد 

خرس خرس و  خرس و  ياه  گنر  رد  نیگنر  ییاهوداک 

ندمتم ياه  یشحو  يارب 

رشب قوقح  ناگتخیسگ  ماگل  - 

رلتیه يارب  - 

ناگیر يارب  - 

شوب يارب  - 

؟ دنک یم  قرف  هچ  ًالصا  - 

تسا رشب  قوقح  زور  زورما  هک  تسا  نیا  هلئسم 
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« بیرغ وبا   » ناتسبیرغ رد  یتح 

« ومان اتناوگ   » ياه نادنز  رد  یتح 

.قارع مولظم  ياه  هچوک  شوپ و  خرس  ياه  نابایخ  رد  یتح 

: دنیوگب کیربت  ار  زور  نیا  ات  دنا  هدمآ  دکچ ، یم  تیانج  اهنآ  زا  هک  ییاه  هدنخ 

رلتیه هب 

ناگیر هب 

شوب هب 

! یتسار

ار مرآ  نیا  مدنگ  ياه  هشوخ  رگا 

ار نآ  فصن  رگا  یتح 

 - هنالداع - 

دندرک یم  میسقت  رشب  نیب 

.دش یمن  ضقن  يرشب  قوقح  چیه  دیاش 

يریما نیسح  دنمومسم / ! ییاکیرما ، ياه  چیودناس 

! دنمومسم ییاکیرما ، ياه  چیودناس 

يریما نیسح 

.دزوس یم  يا  هیاسمه  دور ، یم  قرب  یتقو  دوش و  یم  فوسخ  دنیب ، یم  نوخ  هام ، یتقو  دنناد  یم  هدرماباب  ناکدوک 

.ار یسارکومد  رولبت  دنسانش و  یم  ار  رشب  قوقح  ینعم  نانز ، هویب 

.تخیرگ ییانشور  هب  دیاب  دنک ؛ یمن  یلاخ  ار  دیشروخ  ياج  شندز ، قرب  مامت  اب  ناشقارب ، ياه  همکچ 

.ینک یم  مگ  ار  تنطو  دریم ، یم  وا  یناوخ و  یم  تردارب  شوگ  هب  ار  تا  یلم  دورس  راب ، نیرخآ  یتقو 
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.یشورف یم  روهشم  ياه  هزوم  هب  یتفگنه  تمیق  هب  یشک و  یم  تیاه  نخان  همه  اب  ار  تریوصت 
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، يراد مکـش  رد  هک  یکدوک  هب  دیاب  وت  دـنهد و  یم  وت  هب  تگاب  نان  بهذـم ، گنهرف و  تمیق  هب  دـنراد  .تسا  رنه  یجارح  اجنیا 
.دنمومسم ییاکیرما  ياه  چیودناس  همه  هک  یهدب  دای 

.دننک یم  تسرد  ییایمیش  بمب  اه ، هناخراک  همه  هک  یهدب  دای  دیاب 

.هدش ییایمیش  تسا ، هدنمزر  هک  یسک  ره  هک  یهدب  دای  دیاب 

تموکح تساه و  تسد  یگدـنکارپ  اجنیا  تسین ؛ اـناریت  اـجنیا  تسین ، هزغ  اـجنیا  تسین ، ووزوک  اـجنیا  هک  یهدـب  داـی  وا  هب  دـیاب 
.رابکتسا

! دز الاب  تسد  دیاب 

ضوح هب  هایـس ، يا  هدنناوخ  دیارـس و  یم  هایـس  يا  هنارت  بلاق  رد  نیون ، مظن  هابور  ینابز  لبلب  ار  ناگدرکرـس  ِژاژ  دـش  دایرف  دـیاب 
.دوش یم  نوملقوب  دتفا و  یم  یگنر  تسایس 

.مه یب  ام  اجنیا  میمولظم ؛ ام  اجنیا  .میا  هتسشن  ییاهنت  ماب  رس  ام 

ییاضر هدیمح  وت /  قوقح  ...نم  قوقح 

وت قوقح  ...نم  قوقح 

ییاضر هدیمح 

ماـمت تشپ  زا  .تسا  هتفر  هناـشن  ار  اـهوسارف  ینـشور ، هب  دیـشروخ ، وس  نآ  تسا و  هتفرگارف  ار  تسد  ورف  نیا  ماـمت  بورغ ، يوـب 
.مبای یمن  مرب و  یم  تسد  منیب ، یم  هتسب  ياه  هرجنپ 

هب تیادص  عولط ، زا  هتشغآ  تسفن  تیاه ؛ هنوگ  رب  دیشروخ  تیاه ، مشچ  رد  راهب  تتـسوپ ، يدیپس  ریز  دنـشخرد  یم  تیاه  گر 
.یکیرات درد و  رابغ  زا  هتشغآ  منهاریپ  زونه  وس  نیا  وس و  نآ  زا  تمنیب  یم  دنلب ، يداش 

يایؤر تلالز  ياه  هاـگن  تسوت و  ياـه  بش  سوباـک  مقمر ، یب  ياـه  هاـگن  زونه  .تسا  هتـسشن  بورغ  هب  متـسوپ  ریز  دیـشروخ ،
.نم کیرات  ياه  بش  نشور 

.يا هتفرگ  تسد  هب  ار  میاه  مشچ  اه و  تسد  تشونرس  باوخ ، يرادیب و  رد 

زا هتـشغآ  میاوه  تنایخ ، زا  هتـشغآ  میاوه  قوقح ؟ مادـک  اما  وت ؛ اب  يواـسم  قوقح  نم ، قوقح  یناـهج  زور  تسا ؛ نم  زور  زورما 
ار مناـج  يراـچان ، ِهاـتوک  ياـه  فقـس  ریز  سفنت  .تسوت  شمارآ  شیاـسآ و  زا  زیربل  میاوه  درد ؛ زا  یهاـبت ، زا  توکـس ، زا  رقف ،

.تسا هتخیر  مهرد 
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«. وت قوقح  اب  يواسم  نم  قوقح   » زور رشب ، قوقح  زور  تسا ؛ نم  زور  زورما 
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لگ نشج  ...یبای .  یم  یهاوخ و  یم  مبای ، یمن  مواک و  یم  .ارم  ینک  یمن  سح  ار و  وت  منک  یم  سح  ما ، ینیب  یمن  تمنیب و  یم 
.وت يدرد  یب  نم و  ياهدرد  نشج  وت ، يرادیب  نم و  يراگیب  نشج  هلولگ ، و 

! دودب مهاگن  رد  هتفشآ  تهاگن  دابم  دیالایب ! ار  تناتسد  مناتسد  یهایس  دابم  يا ؟ هدمآ  هیده  مادک  اب  .تسا  نم  زور  زورما 

.يرت نامداش  وت  اما  تسا ؛ نم  زور  زورما 

.ار میاه  هاگن  ینیب  یمن  زونه  يونش ، یمن  ار  میادص  زونه 

، کیربت يارب  سک  چیه  زونه  اما  تسا ؛ نم  قوقح  زور  زورما  درشف ؟ یم  رهم  هب  ار  مناتـسد  تسد ، مادک  .ما  هداتـسیا  هرجنپ  تشپ 
...و تسا  دیشروخ  ینشور  وس ، نآ  اما  وت ؛ رد  زور  تسا و  هدش  رت  ظیلغ  نم  رد  بش  .تسا  هدناوخن  ارف  تحارتسا  هب  ارم  يا  هظحل 

.

نابز شوخ  هیطع  يذغاک /  ياه  تدارا 

يذغاک ياه  تدارا 

نابز شوخ  هیطع 

.يذغاک ياه  تدارا  يذغاک و  ياه  لگ 

.اه نخان  هبل  يدنک  اهراولش و  طخ  يزیت 

رب اه  نادند  لمحت  .میا  هدرک  رارکت  اهراب  اهراب و  ار  ربص  زیربل  هساک  میا و  هتسشن  شیوخ  جنر  شتآ  رب 

وت .تسا  هنشت  ار  زور  يراج  میسن  نم ، هتفرگ  نوخ  هاگولگ  دبلط و  یم  حبص  هرجنح  زا  ار  دایرف  نیـشتآ  شورخ  رگج ، مخز  يور 
! تیرشب قحرب  قوقح  يا  وت  شخب ؛ ییاهر  اه  یکیرات  زا  ارم  ضحم ، ییانشور  زا  يا  هلاه  رد 

.تسا هدرک  كوپ  ار  ناشیاه  ناوختسا  زغم  راظتنا ، هک  ار  ناج  هدیسوپ  ياه  تخرد  نیا  نک  زبس 

راشرـس ار  ناهج  نارابب و  ار  ناج  ناشخرد  ياه  گنر  کیرات ، زور  نیا  رب  نک ، رادـیدپ  ار  ناگدـنز  هرهچ  يرتسکاخ ، موب  نیا  رب 
.تدوخ زا  نک 

هلولگ و نان ، ياج  هب  دـننک و  یم  ورد  ار  زرواشک  تشِک ، ياج  هب  هنامز  ناـسنا و  هلیبق  رد  تسا ، هیبش  هناـیروم  هب  ناـمز  هک  نونکا 
هب بش ، هایس  هرفح  زا  دیاب  هک  ییوت  رشب ، قوقح  يا  وت  نم ، قوقح  يا  وت  ناراب ؛ ریت  ار  فرح  نیرت  هداس  دننک و  یم  تمسق  شتآ 

.قح زا  تلادع و  زا  ینزب  یلپ  حبص  نشور  ماب 
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دینـش و مرگ  ياه  هنارت  ناکدوک ، زا  دوش  یم  هرابود  اـه  تشد  زبس  رتسب  رد  دـنایور و  نشور  ياـه  لـگ  غاـب ، هب  دوش  یم  هراـبود 
.میمهفب مینادب ، ار  مه  قوقح  ار و  نم  قوقح  اجره  هشیمه و  رگا  میدنویپب و  رگا  تشذگ ؛ داش  ياه  هناخ  زا  دوش  یم  هرابود 

.نشور ياهرالد  زا  یظیلغ  يدیپس  رگید ، يوس  رد  یتخبدب و  یهایس ، مینیب ؛ یم  یگنسرگ  وس  کی  رد 

، تفن هتفرگ  رگنل  ياه  یتشک  .هدروخنات  ياه  لوپ  دنت  يوب  رگید ، یفرط  ملظ و  يوب  توراب ، يوب  دـیآ ؛ یم  نوخ  يوب  فرط  نیا 
.ار هایس  هایس  يالط  نیا  دنرب  تراغ  هب  ات  دنا  هدش  زارد  رامعتسا ، صیرح  هریت و  ياه  تسد  دنا و  هدرک  مومسم  ار  اه  سونایقا 

ار دود  هیرگ و  دـننز و  یم  مکحم  ياه  ُکپ  گرب ، ياهراگیـس  هب  یتحار ، یلدنـص  يور  دـنا و  هتفرگ  شود  هب  ار  ناهج  هک  نانیا 
هدروخ كاخ  نهذ  رد  ار  دوخ  هدشمگ  قوقح  رـشب ، دـنراد و  فیک  رد  رطعم  یلامتـسد  هراومه  ار  نتـسیرگ  هک  ارچ  دـنمهف ؛ یمن 

.دنک یم  وجو  تسج  شا  يا  هلیبق  نوناق  مکحم  ياه  بوچراچ 

.یبای تسد  نادـب  ات  هاوخب  .نزب  دایرف  ار  شیوخ  قح  زیخرب و  تیادـص ! تسا  تولخ  هچ  یلـست ، ناهد  يا  وت  رـشب ، داـمن  يا  وت  و 
! ناوخب
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بارحم دیهش  نیموس  هللا  همحر  بیغتسد  هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1384  20

هدعقلا 1426 يذ   8

Dec.11.2005

یناما مثیم  بارحم /  دایرف 

بارحم دایرف 

یناما مثیم 

ار ندیرپ » دنلب   » دنتسناوتن و  تسا » بجع  رکیپ  هب  هدیروش  رس  ار  ناقشاع   » هک دنتسنادن  دننیچب ، ار  تا  یگدنرپ  ياه  لاب  دنتـساوخ 
.دنریگب وت  زا 

 . ...ریجنز هچ  ره  زا  رت  گرزب  تیاه  مدق  سفق و  هچره  زا  تسا  رت  هدوشگ  تیاه  لاب  وت 

هک تسا  يا  هدازآ  هدنرپ  مادک  .تسا  یگدنز  گنر  وت ، يارب  خرس »  » هک دنتسنادن  دنیالایب ؛ نوخ  هب  ار  تیاهرپ  يدیفـس  دنتـساوخ 
؟ دشابن خرس  شزیر  هنیس 

؟ ار ییاهر  ددنسپن  هک  يا  هدازآ  رتوبک  نآ  تسیک 

.دوب وت  ییاهر  نابدرن  تداهش 

اه قاط  ندش  راوآ  یتح  هک  يدید  هچ  دوبن ؟ تا  ینازرا  خرس ، گنر  هب  یتداهش  زج  زیچ  چیه  هک  يدناوخ » هچ  قشع  زامن  رد  وت  »
؟ يدیرخ ناج  هب  ار  اه  قاور  و 

؟ يدیرپ هراب  کی  هک  دنتفگ  هچ 
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؟ دننیب یمن  نارگید  هک  دنیب  یم  هچ  عمش  شزوس  رد  هناورپ  رگم 

؟ دنیشن یمن  مارآ  دنازوسن ، ناج  ات  هک  دنیب  یم  هچ 

: هک زونه  ییارس  یم  زونه و  ینز  یم  دایرف  هک  خیرات  يارو  زا  ییوت  دیاش 

دمآ دای  رد  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد  »

دمآ دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح 

رادم شوه  لد و  ربص و  عمط  نونکا  نم  ز 

« دمآ داب  رب  همه  يدید  وت  هک  لمحت  ناک 

؟ دندیسرن تدرگ  هب  هک  یتفاتش  هنوگ  نآ  تفرگ و  شود  هب  داب  ار  تا  ینامیلس  هچیلاق  هک  يدناوخ »؟ هچ  قشع  زامن  رد  وت  »

.تساوخ یم  قوشعم » هتشک   » ار وت  هک  ییادن  دوب ، هتخاس  ترارق  یب  هک  ییادن  هب  یتفگ  کیبل 

دیوارت یم  تیاه  گر  دـنب  دـنب  زا  هعمج ، ياه  بش  لیمک »  » دوب و هدروآ  دـنب  ار  تیاه  هیرگ  ناراب  رگید  اه ، هبطخ  زا  سپ  ياعد 
.يدش یم  دوخیب  دوخ  زا  هک 

.دهد یم  تداهش  هعمج »  » ار تا  يرارق  یب 

.تسین هدنرپ  هک  تسا  سفق  رد  اهنت  هدنرپ  دوش ؛ یم  رت » هدنرپ  ، » دنشکب رگا  ار  هدنرپ  دنتسنادن  هک  غیرد 

دنناد یمن  درب ؛ یم  شیپ  هب  یهاوخدوخ  ترفن و  یکیرات  ار  ناشرمع  یتشک  دنا ، هدرک  مگ  ار  ناشترطف  يامن  بطق  هک  دنناد  یمن 
.تسا شیوخ  نتشیوخ  اب  هزرابم  رون ، ینشور  اب  هزرابم  هک 

.دننام یم  اج  هب  هک  دننانآ  اما  یسر ؛ یم  يور و  یم  وت 

.دنا نمشد  رهم »  » اب دنهاوخ ، یمن  ار  تا  يربلد  نوچ  دنهاوخ ؛ یمن  ار  وت 

.دنهاوخ یمن  ار  رهم  نوچ  دنهاوخ ؛ یمن  ار  وت 

اب تسوت  قاثیم  تقیقح و  ات  تسوت  جارعم  تیدـبا ، اب  تسوت  تاـقیم  بارحم ، هک  لـفاغ  دـندرک ؛ هکت  هکت  وت  ياوه  هب  ار  بارحم 
.تسا هتخاس  ترارق  یب  هک  قشع 

.دوب بارحم  زا  تا  یگرزب  وت ، دنلاب ؛ یم  وت  ییانشآ  هب  اه  بارحم 
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وت اـب  اـه  هیناـث  یماـمت  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تزاـمن  بارحم -  دیهـش  نیموس  يدـش -  بیغتـسد »  » هک دـمآ  نورب  بیغ  زا  یتـسد 
.نتفگ هللا » الا  هلا  ال   » رد نتفگ ، ربکا » هللا   » رد دنکیرش 

« ْنوُعِجار ِْهَیلا  ّانِأ  ِهِّللّانِأ َو   » تقیقح هک  یتفایرد  .دنک  یم  فاص  ار  ناقاتشم  روبع  هداج  وت ، هاگن  دادتما 

.داد تاجن  ار  وت  هک  دوب  تزامن  یتسویپ ؛ نادب  تسیچ و 

.تسوت زا  يراگدای  مه  زونه  هعمج  زامن 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

رذآ 1384  23

هدعقلا 1426 يذ   11

Dec.14.2005

يدمحم سابع  دوب /  ترظتنم  ناسارخ 

دوب ترظتنم  ناسارخ 

يدمحم سابع 

.دنود یم  همیسارس  ار  تندمآ  اه  شرف  گنس  دنا و  هدیشک  دق  ار  تیاشامت  ناهج ، ياهراشبآ 

.دننیچرب بیس  يوب  نوچ  ار  تندش  در  ات  دننارتسگ  یم  نماد  اه  هداج 

.ار يداش  دنشک  یم  لِک  دنود و  یم  تا  یپ  رد  نانز  سفن  سفن  اهربا 

ار نامسآ  .دنک  یم  مالس  قشع  یگدنز و  هب  دنز  یم  دنخبل  باتفآ  دوش ، یم  دلوتم  ناهج  ینک ، یم  او  هک  کلپ 

.هشیمه زا  رت  یبآ  دید ؛ تیاه  هنوگ  رد  دوش  یم 

! دهد یم  ایرد  يوب  تنهریپ  ردقچ 

.درک سح  دوش  یم  تیاه  کشا  تبرغ  رد  ار  هفوک  هدروخ  ناراب  یلگ  ياهراوید  يوب 

.اه ناتسین  نیرت  بیرغ  تیولگ  تساه و  هدنرپ  نیرتزاوآ  شوخ  نایشآ  تلد  .تساهایرد  بوک  جوم  ياه  هرخص  تیاه  هناش 

.دش دلوتم  نامسآ  تا  هناکدوک  ياه  هیرگ  نیلوا  اب 

.دش زاغآ  درک ، هیده  ناهج  هب  ار  يرادیب  هک  تا  هناکدوک  ياه  هیرگ  يادص  اب  زیچ  همه 
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قـشع ات  دندیراب  ام  ياه  نان  مدنگ  رب  ار  تا  ینابرهم  رود ، ياهربا  دندیباوخ و  میـسن  رد  تدوجو  دیـشروخ  تکرب  هب  اهراز  مدنگ 
.دنزب هناوج  ام  یلاخ  هشیمه  ياه  هرفس  رب 

.دز یم  دنخبل  هناقاتشم  ار  تندیئوب  راظتنا  هک  ار  ناسارخ  میدید و  یم  ار  تتبرغ  تا ، هژم  ره  رد  يدرک ، او  هک  کلپ 

· يریما نیسح  نک /  میادص 

نک میادص 

يریما نیسح 

.ینام یم  نم  دای  رد  قشع ، مغ  نوچمه  یناوخ و  یم  اه  هصق  مناج  رد  وت 

یماجنارس یب  زا  هک  مبیرغ  يرباع  .اجنیا  ات  ما  هتشگ  تا  ییالط  دبنگ  لابند  رد ، هبرد  هتسکش و  ار  میاه  لاب  ناراب ، هک  نک  میادص 
.میآ یم  شیوخ 

نادـنز زا  نم  .تسا  راخ  گنـس و  هار  دهـشم ، ات  اجنیا  زا  دـنک ، یم  تسپ  تیارب  ار  شیاه  هلان  يریـسا ، یمیتی و  زا  اـم  لد  هرب  وهآ 
زا هژاو  هژاو  یضترم ، لآ  تبرغ  دازمه  میاضر و  تواخـس  داز  هناخ  رعاش  ینک ؟ میادص  دوش  یم  ایآ  مسیون ، یم  تبرغ  هاگراکش 

.تخوس مهاوخ  میاهرعش  شتآ  رد  ار  یسوب  كاخ  یهدن ، تزاجا  رگا  قشع ! ترضح  هاگراب  اجک و  ام  مزوس ؛ یم  ترایز  ياوه 

.درذگب وت  يراوج  مه  هب  مرمع  مامت  رگا  تسا ؛ لهس  هک  هام  ره  لاس و  ره  مقشاع  هدید  دوش  یمن  ریس 

میقم تثیداحا  قیاقح  رد  ارم  نک ، عیشت  يانعم  فقو  ارم  .نک  مباریس  تقشع  تیالو  زا  تا ، يدمحا  تسایس  ملع  زا  ملاصو ، هنشت 
.يداد رارق  یهلا  تقیقح  هب  دورو  طرش  ار  دوخ  هک  هاگ  نآ  نادرگ ،

یقلاخ یلع  مجاتحم /  وت  ياه  تسد  هب 

مجاتحم وت  ياه  تسد  هب 

یقلاخ یلع 

ار ناج  نتشیوخ  تسد  رس  هب  ما  هتفرگ  »

« ار ناسارخ  هداج  نم  هب  دیهد  ناشن 

.دید ناوت  یم  ملاع  راومهان  بوچراچ  رد  ار  تهاگن  ياه  كاوژپ 

.دراد ساکعنا  ناوهآ  هایس  نامشچ  رد  هک  تسوت  ناگدید  رون  نیا 
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.یهد یم  دیما  ترهم  وترپ  هب  ار  هتسخ  ياه  ناج  يزاون و  یم  شیوخ  رهم  ياون  هب  ار  هتسکش  ياه  لد  فوئر ! ماما  هآ ،
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تمیرح زیگنا  لد  میـسن  هب  ار  تقـشع  زا  بهتلم  ياه  هنیـس  وت ، دوش و  یم  لیخد  وت  تایانع  حیرـض  هب  ریوک ، نیا  ساـمتلا  ناتـسد 
.یهد یم  الج 

نحـص و رد  هشیمه  زا  رت  لابکبـس  یهلا ، ناگتـشرف  دنهد و  یم  رـس  زاوآ  تدـبنگ  دیـشروخ  يوس  هب  نامـسآ  ياه  هچیرد  بشما ،
.دننک یم  ریثکت  ار  توکلم  يازف  حور  میمش  تیارس 

.دهد یم  تنیز  ار  اه  هرجنپ  ربنع ، دوع و  يوب 

.دنک یم  هثاغتسا  ار  وت  تمارک  هنهپ  مجاتحم ، ياه  تسد  هدرک و  ادج  ياپ  زا  ار  ینادرگرس  ياه  شفک  هتسخ ، ياه  ماگ 

یم ار  نابیرغ  نماـض  هک  ییاـه  مشچ  نیقی و  زا  لاـمالام  يا  هنیـس  اـما  تلفغ ، زا  هدـیمخ  يا  هدرگ  اـب  میآ ، یم  وت  دهـشم  يوس  هب 
.دراد شوخ  لد  ارقفلا » ءافعضلا و  نیعم  ای   » ياون هب  هک  ییاه  شوگ  دیوج و 

.تسا هدش  مرح  شرف  ناگتشرف ، رپ  لاب و 

.دنرب یم  زامن  ار  وت  اه  تماق  دریگ و  یم  مارآ  هنیس  رب  اه  تسد 

بـشما تسا و  تشهب  زا  يا  هعطق  اجنیا  .دوارت  یم  اه  بل  هدوشگ  ياه  کلپ  زا  اضرلا » یـسوم  نب  یلع  ای  کـیلع  مالـسلا   » ياوجن
! تشهب مامت  ایوگ 

منز و یم  دالوف  ياه  هرجنپ  رب  هجنپ  .ایلوا  ایبنا و  نافرع  هلبق  ایوگ  بشما  تسا ؛ قیالخ  لامآ  هلبق  اجنیا  .تسادـخ  رون  هاگیاج  اجنیا 
حیبست ریبکت و  هب  اه  ناهد  .منک  یم  شرع  تباجا  ياه  هراوشوگ  رب  لیخد  ار  لد 

.هجوتم رون ، حیرض  هب  ناهذا ، هاتوک  ياه  هراوف  تسا و  لوغشم 

نابزیم ار  سامتلا  زجع و  ياه  تسد  روهشم و  اضرلا » عیرس  ای   » هب ار  دوبعم  دنک و  یم  اضق  هب  یضار  ار  اه  لد  هک  تسوت  مان  هبذج 
.دنخبل رون و  لغب  لغب 

.دنناوخ یم  ار  وت  راوید ، رد و 

رد هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  دهـشم  تسا ؛ دهـشم  اجنیا  تسین ، برع  دالب  تسین ، زاـجح  تسین ، هنیدـم  اـجنیا 
.دننک راثن  ناج  قشع ، نایلاو  باکر  رد  ات  دنتسب  نامیپ  دنتفرگ و  قشع  سرد  وت  بتکم 

.دیداد ناش  هدعو  شیوخ ، رون  هب  هک  دنتعیرش  ناگدنهدزاوآ  نامه  نانیا 

.میناوخ یم  ار  وت  بشما  فوئر ! ماما  ای 

.میناوخ یم  ار  وت  تانئاک ، مامت  اب  ادص  مه 
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.دنک یم  منوگرگد  وت ، يوس  زا  یمشچ  هشوگ 
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داب تهگن  کی  يادف  یتسه  همه  يا  »

« دابآ وت  هاگن  کی  هب  مبارخ  لاح 

.میبلط یم  ار  وت  هنییآ  نحص  لابکبس  ياه  هدنرپ  مامت  اب  ماگ  مه  میبلط ؛ یم  ار  وت  میا و  هدنام  هار  رد 

اهوهآ مشچ  تسا  گنشق  هقیقد  نآ  زا  »

« ار ناشاه  مشچ  وت  تسد  هب  دنتخود  هک 

.هدرک ادج  وت  زا  ارم  هک  يدیلپ  تالیامت  ماد  رد  شیوخ ، سفن  ماد  رد  میا ؛ هداتفا  ماد  رد 

! ارم نک  اهر  ارم ! نک  اهر  مجاتحم ؛ وت  ياشگ  لکشم  ناتسد  هب  ناگداتفا ! ماد  رد  نماض  يا 

نک میاعد 

يریما نیسح 

؟ میوجب اجک  ار  هدیرپ  ملد  زا  نارتوبک  .دنک  یم  فاوط  ملد  رد  مغ  زا  یناشکهک  دوش ، یمن  هدنک  تدبنگ  زا  مهاگن  تسد 

ياه هرطاخ  دـنریگب ، سکع  اجنیا  دـنا  هدـمآ  اه  هتـشرف  دـنزیر ، یم  هناد  میارب  اه  هراتـس  دـنرو ، هلمح  نم  رب  وربا  لاخ و  ياـه  ماد 
ار راهب  ندـمآ  ات  دـنا  هدروآ  نیـس  تفه  اه ، لصف  دروخب ، اجنیا  هدروآ  ار  شماش  هام ، دـنیاسایب ، ات  دـنا  هدروآ  زادـناریز  هناقـشاع ،

.دنا هدش  اقآ  راوج  مه  هک  اه  لاس  نیا  همه  لثم  دننیبب ؛ اجنیا 

.دنک زبسرس  ار  سوت  هطخ  ات  شا  يدمحم  ياه  لگ  اب  دیآ  یم  هدعقیذ  مهد  راهب  اجنیا 

.دیآ یم  هتفگ  هک  باسح  زور  ربق و  لوا  بش  دورن و  شدای  منیلاب ، رس  میوگب  اقآ  هب  ات  ما  هدروآ  مدوخ  اب  ار  مگرم  زور  نم 

.وهآ نماض  لابند  هب  هدمآ ؛ شهانپ  لابند  هب  ملد  يوهآ  مغ ، گندخ  جامآ  تسا و  هانگ  تبرغ  سبح  رد  ملد  يوهآ 

یلع لآ  هتشگمگ  يا  ینابیرغ ، مدمه  هک  سوت  بیرغ  ناطلس  يا  ییاه ، لد  يوهآ  دایص  هک  دایص  تسد  زا  وهآ  هدنهد  تاجن  يا 
! دنَاوت لیخد  اه  هدرک  مگ  سک  هک 

زا ما و  هتشگ  مگ  هعیـش  یخیرات  تبرغ  رد  مدوخ ، رد  نم  نک ؛ میادیپ  میاس ؛ یم  تحیرـض  هب  رـس  هدیـسر ، ردام  هب  ناکدوک  دننام 
.نک میاعد  نک ، میادیپ  .مروجهم  مرورس  الوم و 
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يریشمش هللا  حور  اه /  لد  هبعک 

اه لد  هبعک 

يریشمش هللا  حور 

ینک دوخ  دهشم  ار  اجنآ  ینامب و  سوت  رد  هک  تساوخ  یم  ادخ  اما  يدمآ ، ایند  هب  هنیدم  هچرگ 

هتـشاد توبن  تیب  لها  زا  یمهـس  مه  یـسراپ  نیمزرـس  تساوخ  یم  ادخ  .دشاب  تیالو  يارب  يزرم  مه  ناریا  هک  تساوخ  یم  ادخ 
.دشاب

ره ار  نانآ  دشاب و  قاتـشم  نارازه  ياه  لد  هلبق  اه ، لاس  ات  دـنک  اپ  هب  سوت  رد  رتوبک  اهدـص  اب  الط  دـبنگ  کی  تساوخ  یم  ادـخ 
.دناوخارف ترایز  تفایض  هب  لاس 

.دنشابن بیرغ  شهانپ  رد  یناریا  نارازه  اما  دشکب ، تبرغ  وا  هک  تساوخ  یم  ادخ 

.دشاب سوسحم  همه  يارب  نآ  رد  نتفر  هار  دچیپب و  زین  ناریا  رد  هنیدم  ياه  هچوک  يوب  تساوخ  یم  ادخ 

.داهن انب  ار  هبعک  نیا  ادخ  دنهاوخ و  یم  یلامآ  هبعک  ناریا ، رد  لد  نارازه  تسناد  یم  ادخ  و 

.تساضر وا  تسا ؛ دیشروخ  نیمتشه  وا  دش ؛ دلوتم  وا  سپ 

یهاش یلعمالغ  هیمس  ...يدمآ /  وت 

...يدمآ وت 

یهاش یلعمالغ  هیمس 

! ار ملد  ياهراصح  نتسکش  هنوگچ  یتسناد  یم  بوخ  هچ  يدمآ و 

.يدرک متوارط  زا  زیربل  تدوجو  اب  يدمآ و 

.دوشگ تیور  هب  ار  شتیاضر  شوغآ  قایتشا ، اب  نیمز  دنتشاد ، هضرع  نایکاخ  هب  ار  وت  مان  نایتاوامس ، هک  زور  نآ 

نینط زین  تا  « ...ینـصح هّللا  الا  هلا  هملک ال   » نیـشن لد  ياون  دندینـش ، ار  تا  هناـکدوک  ياـبیز  ياـه  هیرگ  هنیدـم  مدرم  هک  زور  نآ 
.دش زادنا 

.دندش امیپ  شرع  دندوشگ و  لاب  تمودق  راظتنا  رد  ناسارخ  ياهرتوبک  هک  دوب  زور  نامه  يرآ !
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.مریگ رارق  ادخ  فطل  دروم  تتبحم ، ییانشآ و  هناهب  هب  زورما  ات  يدمآ  وت  زور  نآ 

.تسشن اشامت  هب  ار  تتماما  ِنیمتشه  ِتمظع  دادعا ، ماقرا و  همه  يدمآ و  وت 
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يرون ماهلا  ریخ /  هب  تبقاع 

ریخ هب  تبقاع 

يرون ماهلا 

.دندهـشم الاح  دنا و  هتـسب  رفـس  راب  يا  هدـع  .دنـشاب  مرح  دـنهاوخ  یم  همه  دـنراد ؛ ییوزرآ  اه  یناریا  همه  اضر ، ماما  دـلوت  بش 
لد هب  ناشمشچ  مه  هیقب  دنریگ ؛ یم  همان  توعد  شهاگراب  ناقـشاع  زا  یمک  هدع  طقف  یبش ، نینچ  اریز  ناش ؛ همه  لاح  هب  شوخ 
دُعب اه  یضعب  .دنوش  یم  اور  تجاح  ناشترسح  نیمه  هطـساو  هب  دننک و  یم  ییوزرآ  دنـشک و  یم  یهآ  دیاش  تساهنآ و  تسد  و 

تخانـش هب  هک  ره  .دنیوگ  یم  مه  تسار  .تسا  ایلوا » ضرالا  یط  تفرعم ، : » دنیوگ یم  اهنیا  .درادن  موهفم  انعم و  ناشیارب  تفاسم 
مه اه  نیمه  اما  دریگ ؛ یم  ار  شباوج  دهدب ، مالـس  هک  مه  اج  نیمه  زا  دـشاب ، هدرک  كرد  ار  نیمتـشه  ماما  ماقم  دـشاب و  هدیـسر 
هب یـسک  .دـنک  لصو  مرح  هب  ار  اهنآ  یقیرط  هب  هک  دنتـسه  یهار  لابند  همه  دـنروآ ، یمن  تقاط  دوش ؛ یمن  یـضار  ناشلد  ام  لثم 

دبنگ يامنرود  سکع ، اب  يرگید  دناوخ ، یم  دراد و  یمرب  همان  ترایز  یکی  دنک ، یم  نفلت  شا  يدهشم  ناتسود 

.دنراد يرگید  ياه  یشوخلد  ام  لثم  مه  یخرب  دنیشن ، یم  اوجن  هب  ججحلا ، نماث  اقآ 

هدناوخان یسپاولد  هچ  يروک ، هرگ  هچ  یلکـشم ، هچ  یهاوخ ؟ یم  هچ  شترـضح  زا  اوه  لاح و  نآ  رد  یـسرب ، وا  هب  یتقو  یتسار !
؟ يراد ینمزم  یناشیرپ  هچ  يا ،

ار نامالغ  همه  دعب  دنروایب ، اذغ  هرفـس  دـنداد  روتـسد  ماما  .مدوب  ماما  اب  رفـس  رد  نم  : » دوب هتفگ  هک  ار  یخلب  درم  نآ  تسه  تدای 
یم ادج  هرفس  نانیا  يارب  شاک  : » دوب هدرک  ضرع  ماما  هب  یخلب  درم  .دندناشن » هرفس  رانک  ار  همه  هایسریغ -  هایس و  دندرک -  عمج 

هب مه  ادـخ  شاداپ  تسا و  یکی  مه  ام  ردام  ردـپ و  .تسا  یکی  اـم  راـگدرورپ  : » دوب هدومرف  یخلب  درم  باوج  رد  ماـما  .دـنتخادنا »
(1)« .تسا رادرک 

مه نیا  میتسین ، امش  يزینک  یمالغ و  قیال  دیاش  ام  تسرد ! دیراد ، زینک  مالغ و  رازه  نارازه  امش  ناج ! اقآ  مییوگب : مه  اب  ایب  الاح 
.تسرد

.درادن یبیع  دشاب ؛ دنتشونن ، ار  وت  یسوباپ  ام  تشونرس  رد  بشما 

بـسانت هب  ار  اـم  شاداـپ  هاوخب  ادـخ  زا  .ینم  بلق  هاـشداپ  نیرتـهب  وت  ینز ؛ یمن  ادـگ  هنیـس  هب  در  تسد  وت  .ییادـخ  هفیلخ  وـت  اـما 
يدامتعا چیه  نامرادرک  هب  ام  .دنک  محر  ام  هب  امش  تبحم  هطساو  هب  .دهدن  نامرادرک 
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زبس طخ  اـب  نامتـشونرس  ياـپ  میهاوخ ، یم  امـش  زا  دـنا ، هتـشون  ار  امـش » زا  ندرک  تساوخرد   » نامتـشونرس رد  هک  ـالاح  .میرادـن 
«! ریخ هب  تبقاع  : » دیسیونب نات  ینامسآ  سیون  ناور  نامه  اب  تدایس ،

يدمحم همطاف  نابیرغ /  هانپ 

نابیرغ هانپ 

يدمحم همطاف 

هفوکش رطع  زا  رپ  همجن ، ناماد  .دنا  هدمآ  یتشهب  دازون  لابقتسا  هب  سای ، نرتسن و  ياه  لگ  اب  یهلا  شرع  رد  هورگ  هورگ  کئالم ،
.دنک یم  يرپس  ار  يزبس  ياه  هظحل  هنیدم ، .تسا  ناگتشرف  يوگ  تینهت  مظاک ، ياسوم  .تسا  سای  ياه 

.دنا هدمآ  شلابقتسا  هب  هناقشاع  مدرم ، تسا و  هدیسر  ارف  رادید  یبآ  ياهزور 

.دشابن اوأم  تجح و  یب  ملاع ، ات  دیبات  تماما  رون  نیمتشه 

.دنک انعم  سوت  تبرغ  رد  ار  ردپ  تراسا  ات  دیآ  یم  وا 

.دشاب یقیقح  قادصم  ار  کئاضرب » اضر   » يادیپان موهفم  ات  دیآ  یم  وا 

.دشاب خیرات  یگشیمه  راگدای  هدعق ، يذ  مهدزای  ات  دیآ  یم  وا 

! ادخ رون  نیمتشه 

.هاگ هیکت  ار  نابات  یب  یشاب و  هاگهانپ  ار  نابیرغ  ات  ییآ  یم  وت 

.يراکب سوت  رد  ار  اه  ییابیز  اه و  ینابرهم  لاهن  ات  ییآ  یم  وت 

.یشاب یهانپ  یب  نماض  ار  ناوهآ  ات  ییآ  یم  وت 

! تیب لها  ياضر  يا 

.ینک نانآ  بیصن  ار  تتبحم  تیالو و  یهن و  انب  ناسارخ  رد  ار  ...ِینصِح » هّللأ  ّاِلا  َهِلا  ُهَِملَک ال   » مکحم ژد  ات  ییآ  یم  وت 

.دنمارایب تا  ییالط  دبنگ  هیاس  رد  لاب ، دیپس  نارتوبک  ات  ییآ  یم  وت 

.نایشرع هاگ  هسوب  تیاپ ، كاخ  یشاب و  ناینیمز  رخف  ات  ییآ  یم  وت 

.متسرف یم  اه  نامسآ  هب  ار  ملد  مراشف و  یم  تحیرض  هرجنپ  رد  ار  مناتسد  نسحلاابا ! ای 
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.اه هتفگان  زا  وگب  نخس  نم  اب  ابرغلا ! بیرغ  ای 

.ینک شفطل  زا  راشرس  ات  مراپسب  وت  هب  ار  ملد  مهاوخ  یم 

.ینک راکشآ  ار  اه  هدیدان  ات  مدنبب  لیخد  دالوف  هرجنپ  رد  ار  منامشچ  مهاوخ  یم 

.ینک شقشاع  ات  مزاس  اهر  تمرح  رد  ار  مبلق  مهاوخ  یم 

.ینک شتماما  تیالو و  رون  زا  راشرس  ات  منک  يراج  تیاه  ییابیز  لالز  رد  ار  مدوجو  مامت  مهاوخ  یم 

.منک زاورپ  دراد ، تدالو  يوب  رطع و  هک  تمرح  زیگنا  لد  ياوه  رد  مهاوخ  یم 

.میوج لسوت  ناتکاپ  ناماد  هب  متفین و  اه  یهایس  لادوگ  رد  هک  یشخبب  یتفرعم  ارم  مهاوخ  یم 

ینمیا ینیسح  یلعدیس  ...مشب / ! وت  دیص  هگا 

! ...مشب وت  دیص  هگا 

ینمیا ینیسح  یلعدیس 

مارب هزوس  یمن  شلد  یسک  هگنت ، نم  لد 

ماقآ سوباپ  هب  مر  یم  ازور  نیمه  زا  یکی 

مرن ناوخ  یم  مزا  ونم ، نسانش  یم  هک  ایضعب 

مرح مرن  یلاخ  ياّسد  اب  نگ  یم  نم  هب  یه 

مراد ُمتَسب  ياتسد  نیمه  طقف  نم  یلو 

مراد ُمتسکش  بلق  نیمه  ایند  نیا  يوت 

! نوجاقآ هدرگب ، ترود  دایب  داوخ  یم  ترتفک 

! نوجاقآ هدرس ، یفرب و  اوه  هک  نک ، او  ورد 

! ماوخ یمن  وهآ  نماض  مشب ، وت  دیص  هگا 

ماضر مسق ! تدوخ  هب  يرایب ، مرس  هک  یچ  ره 

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هراد یبیع  نم  هب  اگین  تاشچ ! نوبرق  اقآ ،

؟ هراذب تحیرض  هب  رس  دایب  ادگ  هش  یم  یچ 

هدقنیا هرادن  یبیع  ندموا  یلاخ  تسد 

! هدب یلیخ  مرب  نوریب  یلاخ  تسد  اب  هگا 
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شهوژپزور

هراشا

هعمج

رذآ 1384  25

هدعقلا 1426 يذ   13

Dec.16.2005

نابز شوخ  هیطع  نتسناد /  ذغاک ، ملق ،

نتسناد ذغاک ، ملق ،

نابز شوخ  هیطع 

.دنشخب هزات  ییانعم  یناج و  ار  اهراکدوخ  قمر  یب  یبآ  ات  دنا  هدامآ  اهذغاک  يدیپس 

نهک تخرد  كوپ  هنت  زا  ملق ، هاگآ  ياه  هبرض  اب  دناوت  یم  اناوت  رگشالت و  یتسد  رگشواک و  یمـشچ  نشور و  كاپ و  ینهذ  اهنت 
.دنیرفایب نتسناد  زا  یهوکش  نتسنادن ، لاس 

.تسا ندیسر  زاغآ  نیا  هزات و  یعولط  رد  تسا  رظتنم  هداج 

.بورغ برغ  رد  دنک و  یم  عولط  قرش  زا  زور  ره  باتفآ  یلاخ و  یکی  یکی  اه  ملق  دنوش و  یم  رپ  یکی  یکی  اهذغاک 

دیاب هک  ار  هچنآ  ندـیمهف  يارب  ندـیهوژپ ، يارب  هزات  یعوضوم  يا  هرذ  ره  رد  ندورـس و  يارب  هتفهن  يرعـش  هناوج  يا  هناد  ره  رد 
نتسناد ریسم  رد  ار  نتسناوت  دنلب  ياه  ماگ  دیاب  .هفافل  زا  دیشک  نوریب 
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ناراب دشخب و  ناج  ار  نآ  هدارا ، خسار  باتفآ  دروآرب و  رـس  تلاسر  زبس  لاهن  لهج ، ياپ  ياج  قیمع  یکیرات  زا  ات  تخاس  يراج 
.دنادرگ شتوارط  اب  شناد ، فیطل 

رو هلعش  ملع  زا  هک  تشاد  تسد  رد  یلعشم  تسدکی ، یکیرات  ره  رد  دورـس و  يرعـش  .دناوخ  یتیب  .تشون  یطخ  .درک  زاغآ  دیاب 
.رت نشور  رتهب و  ياهادرف  يوس  هب  ار  يا  هتسب  رد  ره  دیاشگب  هک  نتسناوت  نتساوخ و  زا  تخاس  يدیلک  دشاب و 

.تساخرب دیاب 

.دوب نشور  دیاب 

دیشک و نوریب  ییایرد  نتسناوت ، هرطق  زا  دیاب  دربب و  دوخ  اب  دچیپ و  دوخ  رد  ار  نتسنادن  ات  تخاس  ینافوت  نتـساوخ ، میـسن  زا  دیاب 
نارگید هک  ار  هچنآ  دسیونب  ات  تخاس  يراج  تسا ، هنادواج  ياهزاورپ  نشور  هچیرد  هک  ذغاک  دیپس  لد  رب  ملق  هاگآ  رس  زا  ار  نآ 

.دننادب دیاب  مه 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ندرک /  یگدنز  رتهب  يارب  شواک  شهوژپ ؛

ندرک یگدنز  رتهب  يارب  شواک  شهوژپ ؛

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.نداتفاین نتساوخ ، تیاهن  هب  ندیسر  ات  نتشاذگ و  یقرت  ياه  هداج  رب  مدق  ینعی  شهوژپ ،

.یقرت ياه  هار  هاش  ندومیپ  يارب  بان ، ياه  هشیدنا  كاوژپ »  » ینعی شهوژپ ،

.نتسناوت ندیمهف و  يارب  شالت  ینعی  شهوژپ ،

.راکتبا شواک و  ینعی  شهوژپ ،

.نتشاد يا  همانرب  حرط و  نآ  تمسق  ره  يارب  ندرک و  میسقت  نتسیز  ياه  هظحل  نیب  رد  ار  نامز  ینعی  شهوژپ ،

.ندرک میسرت  نآ  رد  ار  الاو  یفده  نشور و  يا  هدنیآ  نتشادرب و  رتفد  يال  هبال  زا  يا  هگرب  ینعی 

.ندیود دوخ  فده  تمس  هب  تعاس ، گنهآ  برض  نیرخآ  ات  ندرک و  كوک  ندیسر ، ياه  هبرقع  يور  ار  دوخ  تعاس  ینعی 

.نتخیر لاغشآ  لطس  رد  ار  یناوتان  سأی و  نداد و  رس  ار  مناوت » یم   » رارکت نتسب و  ار  تمه  دنبرمک  ینعی 
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.ندز الاب  ار  شالت  لکوت و  نیتسآ  نادنچ ، ود  یتمه  اب  ندرک و  هالک  لاش و  ینعی 

.ندناشوپ نآ  هب  تقیقح  زا  یسابل  ندیشک و  نوریب  ایؤر  زا  ار  اهوزرآ  ینعی 

.رت ینتساوخ  رتهب و  ییادرف  يارب  شالت  ینعی 

.دنا هدنام  زجاع  نآ  فشک  زا  رگید ، ناسک  هک  ییاهزیچ  ندرک  فشک  نتسناد و  يارب  ششوک  ینعی 

ار شیاهدادعتـسا  دناوتب  رتشیب  ریـسم  نیا  رد  هک  ره  تسا و  ناسنا  تاذ  نیرق  شواک ، هک  ارچ  داتفا ؛ هار  دز و  الاب  تمه  نیتسآ  دیاب 
.درک دهاوخ  یط  رت  یلاعتم  ار  یقرت  ياه  هار  دهد ، زورب 

؛ ینک هدافتسا  شواک  ریسم  رد  ار  تیاه  ییاناوت  يواکب و  ار  تیاهوزرآ  مامت  یناوت  یم 

؟ دروآ دوجو  هب  رت  ینتساوخ  ییادرف  رتهب و  يزورما  دوش  یم  هنوگچ  هکنیا  رد  قیقحت 

؛ نوسیدا ای  يزار و  يایرکز  ای  یشاب و  انیس  نبا  هک  یناوت  یم 

.دنک یم  رگشهوژپ  کی  ار  وت  هک  تسوت  يالاو  تمه  نوهرم  نیا 
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حتفم رتکد  هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1384  27

هدعقلا 1426 يذ   15

Dec.18.2005

ناطابرآ هلبق  میهاربا  نازورف /  هشیمه  ات  یشخرذآ 

نازورف هشیمه  ات  یشخرذآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

، رهـش يابیز  راشبآ  رـشرش  يادـص  درک و  یم  هناش  ار  نادـمه  هبنپ  ياه  هعرزم  دـیپس  ياه  فلز  یمیالم ، داـب  هک  یهاگحبـص  رد 
.دوب هزات  یقافتا  رظتنم  هدرک ، نت  رب  ناحیر  لگ و  زا  ینهاریپ  نادمه ، داد ، یم  شزاون  ار  اه  شوگ 

هب یبیجع  يونعم  لاح  روش و  دومحم ،» خیش   » یلگهاک هناخ  هدروخ و  قرو  ار  راهب  نیا  راب  تفه  دصیـس و  رازه و  تسرد  میوقت ،
.دوب هتفرگ  دوخ 

حیبست هدوشگ و  رکذ  هب  نابز  دوب ، رهش  یلاها  شخب  مارآ  شا ، ینافرع  ياه  سفن  مرگ و  يادص  هک  خیش » »

.تشادن رارق  مارآ و  خیش ، ياه  تسد  رد 

«. حتفم دمحم  « ؛ داهن مان  دمحم »  » ار وا  دومحم  خیش  دمآ ، هک  ایند  هب 
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رد نتفرگ  رارق  یگدازآ و  رشن  يارب  هک  دش  یلابکبس  رتوبک  یناوج ، نارود  رد  دش و  گرزب  نامز  نآ  دوجوم  ناقفخ  رد  دمحم » »
.تشادن ترجاهم  زج  یهار  بان ، مالسا  جیورت  رد  رتشیب  شالت  يارب  رت  هدامآ  ياضف 

.دش مق »  » رهش یهار  تسب و  ار  شدیما  راب  هلوک 

.دوب سکرک  هنایشآ  رد  یشخرذآ  دمحم ، يالاو  رکفت 

.دناسرب یهاگآ » هلق   » هب ینادان » هرد   » زا ار  مدرم  ات  تساوخ  یم  وا 

.دنزب دایرف  ار  یگدازآ  يدازآ و  دروآ و  نییاپ  یلاها  رواب  نامسآ  زا  ار  تلفغ  لهج و  ياه  هدرپ  ات  تساوخ  یم 

ناـج يرگید  ياـه  سونقق  وا ، رتسکاـخ  زا  هک  دـیما  نادـب  دوش ؛ رتسکاـخ  دریگب و  شتآ  دوخ  هک  دـشاب  یـسونقق  اـت  تساوخ  یم 
.دننک شالت  نطو  هار  رد  دنریگب و 

.دشاب یمالسا  بان  ياه  هشیدنا  ناقاتشم  تمدخ  رد  وا ، دنم » ناوت  ملق   » ات تساوخ  یم 

.دش هدز  شمان  هب  لاف  هعرق  بالقنا ، يزوریپ  يارب  هک  دوب  يا  هلیبق  یلاها  زا  وا  ... 

.دزیخرب زیتس  هب  نانمشد  اب  تسناوت  هک  دوب  گرزب  یحالس  وا  يارب  ملق 

هک كانبات  هنیآ  اه  هد  و  نآرق » يداقتعا  یلوصا  تایآ   » و اردصالم » رافسا  رب  يا  هیـشاح   » ات هتفرگ  نایبلا » عمجم  ریـسفت  همجرت   » زا
.تسا هدش  ناملاع  هار  يانشور 

.دیجنس ار  مدرم  يرادیب  شورخ و  نازیم  دیاب  .دراد /  رـس  رد  ییاهرکف  میژر ، .دوش /  یم  بوکخیم  ياه 1357  لاس  يور  میوقت ،
وا .دش /  مدرم  یشوماخ  ياه  هظحل  ناشفـشتآ  دمحم ،»  » و مینک /  ضوع  ار  روشک  یمـسر  میوقت  دیاب  .دوش /  یم  هتفرگ  میمـصت  / 
الاب ار  شیاه  تسد  .دـیآ /  یم  شورخ  هب  جاوم ، مارآان و  يدور  ناـنوچ  دور و  یم  ربنم  يـالاب  .دوش /  یم  ماـیق  ضارتعا و  حاـتفم 

راختفا مالـسا و  راـختفارپ  خـیرات  ینعی  ارهلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترجه  راـختفارپ  خـیرات  دـیاب  یناریا  روطچ   / » .دروآ یم 
زا درخ /  یم  ناج  هب  ار  دـیعبت  گنرـش  و  میا / » هدنمرـش  وت  يور  زا  اـم  هللا ! لوسر  اـی  .دراذـگب  راـنک  ار  ناریا  راـختفا  اـه و  ناـسنا 

ات هتفرگ  اه  هجنکش 

«. دابق دجسم  تماما   » و دیواج »  » دجسم رد  اه  ینارنخس  هرابود  داریا 
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.دیسر یم  ارف  رجاهم  يوتسرپ  نیا  چوک  ياه  هیناث  تفرگ و  یم  باتش  تعاس 

.درک یم  نادنچ  ود  ار  خلت  یقافتا  ینیگنس  هام ، رذآ  رخاوا  يامرس  زوس و 

.درک نت  رب  ازع  نهاریپ  نارهت  هاگشناد  متفه ، تسیب و  خلت  بش  دش و  يرپس  رذآ  زا  بش   27

دنناوتب نآ  اب  دیاش  ات  دنتفرگ  تسد  هب  ار  رابگرم  هحلـسا  دنتـشاذگ و  نیمز  ار  دوخ  هتـسکش » هدوسرف و  ياه  ملق  « » بالقنا نیقرام  »
.دننک شوماخ  ار  هتخورفارب  شتآ  نیا 

.تسب شقن  حتفم »  » نینوخ ياه  بل  رب  یخلت  هدنخ  دش و  باریس  دمحم »  » مرگ نوخ  زا  نابایخ  دعب ، یقیاقد 

.تسا مالسا  هار  دیهش  نیا  غیرد  یب  ياه  شالت  نویدم  نوهرم و  هزوح ، ود  نیا  گنتاگنت  طابترا  هاگشناد و  هزوح و  مه  زونه 

« هناخ نیا  زا  دنتفر  هنابیرغ ، هچ  نارای  »
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هاگشناد هزوح و  تدحو  زور 

هدازربکا ریما  مه /  تسد  رد  تسد 

مه تسد  رد  تسد 

هدازربکا ریما 

رهم هب  میهد  مه  تسد  رد  تسد  »

« دابآ مینک  ار  شیوخ  نهیم 

.تس یگدنزاس  زاغآ  نیا  و  ... 

يدنلبرـس ياوآ  يزارفرـس و  گناب  هک  تسا  ندش  یکی  تدحو و  نیا  رد  اهنت  اه ، لد  نیب  تسا  دنویپ  زاغآرـس  اه ، تسد  تدحو 
.دسر یم  شوگ  هب 

، مه تسد  رد  تسد  نامـسآ ، نوگلین  هنیـس  رد  مافرز ، دیـشروخ  ولألت  زا  رت  نشور  ییادرف  يوس  هب  مه  رانک  رد  مه و  شوداـشود 
.هاگشناد هزوح و 

رد دیدنبب و  تمه  رمک  شیوخ ، روشک  يالتعا  يارب  دیدنبب و  يربارب  يردارب و  نامیپ  مه  اب  ات  تسا  هدیسر  امش  تبون  کنیا  و  ... 
.دیرادرب هتشذگ  زا  رتراوتسا  ار  ناتیاه  ماگ  قیفوت ، ياه  هداج 

.دنز یم  جوم  ینادابآ  تبالص  هوکش و  امش  مدق  ره  رد 

نیدالوپ هدارا  ربارب  رد  دـنا  هدرک  ملع  دـق  هک  ار  ییاهدـس  دـیراد  یمرب  ور  شیپ  زا  شیوخ  ملع  هب  اکتا  اب  تیناحور ، راس  هیاس  رد 
.امش

ناهارمه هناش  هب  هناـش  زین  امـش  ...یگدـنزاس و  زا  یناداـبآ ، زا  ار  دوخ  قح  دـینک  یم  بلط  شیوخ  هبلط  ناتـسود  تسد  رد  تسد 
دوخ هبترم  دنلب  دیشر و  نید  بان و  مالسا  هانپ  رد  شیوخ  يوجشناد 
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ناسنا ياسفناو  رد  مگ  رد  رـس  ياه  هار  هروک  دینک  یم  ییاشگ  هار  ناتنایهاگـشناد  شناد  ملع و  هب  هیکت  دادمتـسا و  تناعتـسا و  اب 
یلاعت ياه  هلق  نیرتدـنلب  هب  ار  ناسنا  هک  اجنآ  ات  ار ، ّتینم  کیرات  ياه  هداـج  دـینک  یم  نشور  ییاـمنهار  غارچ  ار و  ندوب  یکاـخ 

.دیناسرب حور 

، ار یگدنزاس  ار و  ینادابآ  دوش  یم  دنویپ  نیا  اب  اهنت  دوش ، یم  امـش  تدـحو  اب  اهنت  رگیدـکی ؛ هناش  هب  هناش  مه و  تسد  رد  تسد 
.تفرگ نشج  تسشن و  اشامت  هب  ار  يریذپان  تسکش  راختفا و 

یمیظعلادبع همطاف  میزارفارس /  ادرف 

میزارفارس ادرف 

یمیظعلادبع همطاف 

.میناسر یم  نایناهج  شوگ  هب  ار  یگتسبمه  يادن  میهد و  یم  مه  تسد  رد  تسد 

يدوبهب و دیما  هب  نایوزوح  نایوجشناد و  ناتـسد  دروخ  یم  هرگ  تسا و  یکی  ناشفده  هک  يدور  ود  تیاهن ، رد  دنـسر  یم  مه  هب 
.رتشیب يزوریپ 

.يزارفارس هلق  حتف  هب  تسا  هدنامن  يزیچ  .میور  یم  شیپ  راودیما ، یهاگن  اب  قیاقد ، ماگ  هب  ماگ  مینز و  یم  قرو  ار  اه  هلصاف 

.میشک یم  طخ  تهج  یب  ياه  هئطوت  یفنم و  ياهرکف  يور  هب 

اب هک  میهد  ناشن  ات  دنـشخرد ، یم  نامـسآ  رد  هناراودـیما  هک  ار  یناگراتـس  لـیلد  مینک  ریـسفت  اـت  رگیدـکی  راـنک  میوش  یم  عمج 
.تسا نآ  هب  ندیسر  راظتنا  رد  اه  لاس  رشب ، هک  دهد  یم  تسد  ناسنا  هب  یشمارآ  نآرق ، نیشن  لد  تایآ  ندناوخ 

.میروآ یم  نیمز  هب  دنا ، هداتسیا  مه  رس  تشپ  هچراپ و  کی  هک  ار  ییاهربا  زا  یمک  میرب و  یم  الاب  ار  نامتمه  ياه  تسد 

رتشیب ار  ندوب  مه  اب  ادرف ، ات  میزاـس  یم  رتراومه  ار  نامفدـه  هار و  میراذـگ و  یم  یندـشن  فصو  یـشالت  تسد  رد  تسد  زورما ،
.دسرب يدنلبرس  رابرپ  ناتخرد  هب  نامشالت  رذب  مینک و  سح 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدمحم سابع  تسد /  رد  نامسآ  دیلک  ییآ ؛ یم 

تسد رد  نامسآ  دیلک  ییآ ؛ یم 

يدمحم سابع 

ناهد اه  هرجنپ  ار و  غاد  ياه  ناتـسبات  .دزیرب  قرع  اه  هرجنپ  تشپ  هدز  خی  ياوه  ات  ار  دیـشروخ  دنا  هتـسشن  راظتنا  هب  اه  کشجنگ 
.دنزاورپ گنتلد  هک  ار  ماب  نارتوبک  ياشامت  دنشکب  دق  اهراوید  ار و  راهب  دنیاشگب 

.دننک فیرعت  راوید  يارب  ار  هچغاب  دنناوتب  ات  دنا  هدیشک  دق  ردق  نآ  اه  تخرد 

.دنهد یم  ایرد  يوب  هک  ار  ییاهربا  ندمآ  دنصقر  یم  هک  تساهزور  ام  کچوک  هناخ  ضوح  زمرق  ياه  یهام 

.هدرک سوباک  ار  گُنت  باوخ  هک  تساه  لاس  اه ، یهام  قه  قه  يادص 

.ار تندمآ  دنشک  یم  ههیش  تشد ، رد  اهر  ياه  بسا  نیرتدیفس 

.ار هدماین  ياهزور  دنوش  یهار  تهار ، رابغ  رد  ات  دنا  هتسب  ار  ناشیاه  نادمچ  اه  هداج 

زا ار  تندـش  در  هداد  مل  بورغ  ناویا  بل  هام ، .دـنریمن  يرامخ  زا  اه  غاب  ات  دـنا  هدرک  نازیوآ  اه  غاـب  راوید  زا  ار  یتسم  اـه  كاـت 
.نیمز یگنت  سفن 

ياه هعمج  یگنتلد و  ياه  هبنـش  هس  زا  هدماین  ياه  هتفه  .دـنور  یم  هار  نامخرـس  ياه  مشچ  رب  هک  تساهزور  یگدزلد ، ياهزور 
؟ دیآرس يریگ  سفن  زور  مادک  رد  راظتنا  ات  خلت 

مادک رد  ار  شا  هجیگرـس  دناد  یمن  رگید  دنا ؛ هدـیود  شیوخ  لوح  شیاه  هبرقع  سب  زا  تسا  هداتفا  هرامـش  هب  تعاس  ياه  سفن 
.شیاه هصغ  هب  ینکاو  کلپ  وت  ات  دنک  مامت  يا  هتسخ  مشچ 
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.میا هدز  مدق  دنک -  یم  ناش  هفخ  دراد  دود  برس و  هک  ار -  تندیئوب  هنشت  ياه  نابایخ  سب  زا  هدز  لوات  نامیاه  شفک 

؟ دننک یمن  سح  ار  تهاگن  ياه  هراتس  اه ، هناخدصر  دنا و  هدش  مگردرس  ار  تیاپ  در  اه  هراوهام  یتح  هک  ییاجک  مناد  یمن 

یتح .ار  تبیرغ  ياه  بورغ  ار ، تیاـه  یگنتلد  يوب  دـنا  هدرک  سح  دـنا ؛ هدرک  سح  ار  تنهاریپ  يوب  رارق ، یب  ياـه  شوغآ  اـما 
«. ییآ یم  تسد ، رد  نامسآ  دیلک   » هک دنا  هدرک  سح  اه  ناراب  دنا و  هدینش  ار  تیاه  شفک  يادص  اه  گنس 

ییاضر هدیمح  هزات /  يراهب  يوب 

هزات يراهب  يوب 

ییاضر هدیمح 

.تسوت ندیسر  يادتبا  هداج ، ياهتنا 

.دنا هدنام  نشور  تدنلب  ناتشگنارس  رد  ناهج  ياه  غارچ  مامت 

.تسا کیدزن  وت  نشور  هاگن  یتقو  مناخرچ ، یم  رس  مدرگ و  یم  رون  لابند  هدوهیب 

بیصن یب  وت  زا  لایخ  لایخ و  رد  وت  شقن  »

« ربخ یب  وت  زا  نابز  نابز و  رب  وت  مان 

.دزیوآ یم  ندیسر  ياه  هخاش  رب  ار  راهب  وت ، زا  یهاگن  مین  هرجنپ ، ره  تشپ  زا 

.تسا دیشروخ  ییافوکش  زار  وت  زا  يدنخبل  نزور ، ره  تشپ  زا 

.منک یم  سح  بوخ  ار  وت  ياه  هناشن  کیدزن ، هچره  رود ، هچره  زا  ربا ، هچره  تشپ  زا  نامسآ ، هچره  تشپ  زا 

ار تنارک  یب  ياه  تسد  مسانش  یم  نم 

ار تنامسآ  تفه  نشور  ياه  هچوک  سپ 

دیآ یم  هک  ار  تیاه  شفک  مسانش  یم  نم 

دیآ یم  هک  ار  تیادص  بش  ياه  هداج  رد 

.گنهآ نیرتروآروش  طش  هب  مراپس  یم  نت  ییآ و  یم  .ما  هتخیوآ  میاه  مشچ  هب  ار  اهایرد  مامت  ییآ ؛ یم 
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.مونش یم  ار  تیادص 

.موش یم  ناریو  دوخ  رد  ياه  ياه  ار  تا  يرود  اهراوید ، رب  رس  یهاوخ  یم  ما  هناوید 

.تسا کیدزن  تیاه  ماگ  يوب  ناراب ، يوب  میاوه ، رد  ناهنپ  يوب 
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.دروخ یم  قرو  تیاه  تسد  رد  رانا  ناتسغاب  رازه  رطع  هعمج ، ره 

.دنام یم  هریخ  اه  هداج  هب  رابغ  یب  هک  نامیاه  کلپ  تسا و  كاخ  ضحم  يرادیب  هعمج ، ره 

.تاولص مالس و  تسا و  دنپسا  هنیئآ و  بآ و  هعمج ، ره 

.دوش یم  رپرپ  تندماین  اب  زور ، نایاپ  دیور و  یم  كاخ  رد  يا  هزات  راهب  تندمآ ، دیما  هب  هعمج ، ره 

.تسوت ندیسر  يادتبا  هداج ، ياهتنا 

.تس يا  هزات  عورش  هار ، نیا  نایاپ 

ما هناوید  راظتنا ، خـلت  هودـنا  دوش ؟ یم  کیدزن  هک  تسیک  بسا  بوک  مس  ما ؛ هدنابـسچ  كاخ  هب  شوگ  دـیآ ؛ یم  ههیـش  يادـص 
.راظتنا راظتنا ، راظتنا ، مه  دادتما  رد  اهزور  اه و  بش  اه ، بش  اهزور و  تسا ؛ هدرک 

! دوعوم

.منک یم  سح  کیدزن  ار  وت  ياه  هناشن  اهنت  نامسآ ، هب  یمشچ  هداج و  هب  یمشچ  قلف ، ره  .ما  هدرب  بورغ  سوباک  رب  گنچ 

تسا هدیچیپ  خیرات  رد  هزاوآ  هن ! دایرف 

تسا هدیچیپ  خیرات  رد  هزات  يراهب  يوب 

یمرخ هفطاع  يودهم /  ياوه 

يودهم ياوه 

یمرخ هفطاع 

.ینک یم  یلاخ  ياه  هرفس  نامهیم  ار  توارط  نان و  لدع و  ییآ و  یم  هک  مدینش 

.يدامتم تبرغ  اه  نرق  سپ  زا  یگنتلد ، ياه  هرازه  تشپ  زا  ییآ ، یم  هک  مدینش 

.ماقتنا روش  ریشمش و  یتسد  رد  نازیم و  باتک و  لگ و  یتسد  رد  ییآ ، یم  هک  مدینش 

.رشب رمع  میوقت  رد  تسا  خیرات  راهب  وت ، روهظ  لصف  دنیوگ  یم 

.دور یم  رتارف  لمحت  فرظ  زا  تبیصم  درد و  مجح  هک  يا  هنامز  رد  تسا  ناسنا  یتخب  کین  جوا 
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یم ادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  ناکاپ و  ثاریم  اهنت  نیمز ، هک  نانچ  نآ  دـنک ؛ یم  شوماخ  ار  ترارـش  رـش  وت  روضح  روش  دـنیوگ  یم 
.دوش

مامت هصالخ  دوش و  یم  دوبان  دیـشروخ  ولـألت  رد  دراد ، تملظ  گـنر  هچ  ره  دنـشوپ ، یم  نیدرورف  تخر  ردـکم ، ياـه  ناتـسمز 
.دوش یم  ققحم  یگنر  کی  لدع و  قدص و  زا  يراهب  رد  يرشب  ياه  نامرآ 

.ایلوا تیالو  رادثاریم  ییایبنا و  تثعب  هراصع  وت  دنیوگ  یم 
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یب هک  ییاه  لد  مامت  مخز  دنتفر ، هزین  رب  قشع ، مرج  هب  هک  ییاهرس  مامت  مخز  يراد ؛ هنیس  رد  ار  خیرات  هنهک  ياهدرد  مامت  مخز 
هک ییاه  کشا  مامت  دندش و  کشا  هک  ییاه  هوکش  مامت  دندیسر ، نامسآ  هب  تباجا ، دیما  هب  هک  ییاه  تسد  مامت  دنتسکش ، ادص 

.دنتخادگ ار  اه  هنیس 

رب ار  هصرع  ملظ ، نایغط  نایصع و  موجه  هدرک و  تخس  ار  سفنت  نیمز ، ریگلد  ياوه  هک  ینرق  رد  یمدآ  نادنزرف  تبرغ  ثراو  وت 
.تسا هدرک  گنت  قح  نایدانم 

.یگدازآ روش  یگدنلاب و  توارط  یگدنز ، طاشن  زا  راشرس  یتوکلم  ییاضف  تسا ؛ يودهم  ياوه  رد  سفنت  هنشت  تخس  نیمز ،

مامت اب  دـنبلط  یم  ار  وت  هک  ییاـه  هبدـن  دـنک ؛ یم  هبدـن  قرغ  ار  ناـماه  هنیدآ  هک  تسا  ینیگنـس  ضغب  یگنتلد ، اـه  لاـس  توکس 
.ناشساسحا تارذ  مامت  اب  ناشرهطم و  تارطق 

«. الَبرَِکب ِلُوتْقَملا  ِمَِدب  ُِبلاّطلا  َْنیأ   » هنابیرغ ياوجن  رد  دنبلط  یم  ار  وت  يرآ ،

«. اعَد اِذا  ُباُجی  يِذَّلا  ُرَطْضُْملا  َْنیأ   » هنامولظم ياوآ  رد  دنبلط  یم  ار  وت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  هثاغتسا / »  » و هبدن »  » میرح رد 

« هثاغتسا  » و هبدن »  » میرح رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

دراد مک  ار  وت  ناهج ، دوشب  ناج  ات 

دراد مک  ار  وت  نامسآ ، ییابیز 

تسا دوعوم  بش  نیرتهب  هک  زیخرب 

دراد مک  ار  وت  نارکمج  هک  هعمج  نیا 

يراج موب  زرم و  نیا  ناوج  ریپ و  نابز  زا  جرف  ياعد  دچیپ و  یم  اه  لد  میرح  رد  تنارظتنم ، هناقشاع  دایرف  دسر ، یم  هک  اه  هعمج 
.دوش یم 

.تسا بوبحم  يور  رادید  جرف و  لیجعت  اهنآ  يزور  هنابش  رکذ  هک  یناسک  دندایز 

الو و هیاس  ریز  هک  دیـسر  میهاوخ  گرزب  هعمج  هب  یک  دروخ و  دهاوخ  دـنویپ  وت  هب  یک  نادرگرـس  ياه  هعمج  نیا  رَظَتنم ! يالوم 
؟ میشچب ار  یگدنز  تذل  وت ، تموکح 
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.دمآ دهاوخ  گرزب  هعمج  زا  یشوپ  نت  رد  هک  میشک  یم  راظتنا  ار  يا  هدنخرف  هماگنه 

.ار هعمج  نیا  دنا  هدناوخ  گرزب  شیپ ، لاس  نیدنچ  رازه و  زا 

هلـصاف عیفر و  ياه  هندرگ  دروآ و  دـهاوخ  ناغمرا  هب  نیمز  يور  هب  ار  یبوخ  دوعوم ، شوداـشود  شوپزبس ، ناراوس  هک  يا  هعمج 
.دومیپ دهاوخ  ار  عیسو  ياه 
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یگدنز قوش  جرفلا » کیلول  لجع  مهللا   » ياوجن اب  حبص  ره  شناّبحم ، هک  تسا  يزور  نینچ  يارب 

.دهد یم  راظتنا  ندیسر  نایاپ  هب  ندیسر و  هحفن  اهنآ ، تاعاس  مامت  دنریگ و  یم 

.دمآ دهاوخ  وا  ... 

.درک دهاوخ  خلت  راظتنا  ياه  کشا  نیزگ  ياج  ار  قوش  ياه  کشا  دمآ و  دهاوخ 

مهاوخ هبعک  یقرش  علض  هب  ار  مدوخ  اه ، یگنتلد  اهدیما و  مامت  اب  تسب و  مهاوخ  ار  مراب  هلوک  هک  مشیدنا  یم  گرزب  يا  هعمج  هب 
.دریذپب دوخ  نارای  میرح  رد  ار  هایسور  نیا  رگم  ات  درک  مهاوخ  ناراب  هسوب  ار  شیاپ  كاخ  دناسر و 

هداز یقت  هبیط  دهاوخ /  یم  ار  وت  ناهج ،

دهاوخ یم  ار  وت  ناهج ،

هداز یقت  هبیط 

.تسا هدمآرد  هزرل  هب  تندمآ  شپت  رد  ناهج 

.دنشک یم  شود  رب  ار  شیوخ  ياه  هراب  متس  وس  ره  رد  هدنکارپ  اهداب 

.دنک یم  هاگن  بترم  ار  شیاهرامش  هیناث  نیمز ، لها 

.دشخب یصالخ  مغ  جنر و  درد و  زا  ار  اهنآ  دناوت  یم  هک  تسا  یجنم  کی  طقف  یجنم ، کی 

يزبسرـس تعاس  هب  ار  یگدـنز  يامرـس  يدرز و  ات  دنراپـس  یم  نامز  تسد  هب  لصف  هب  لصف  ار  شیوخ  ناشیرپ  ناوسیگ  ناتخرد 
.دناسرب ناشیاه  هناوج 

.دنهد یم  ناج  اهنت  هبیرغ و  كاخ ، تبرغ  رد  اه  لد 

.دنروآ یمن  بات  ار  ینابرهم  تبحم و  یلاس  کشخ  اه  بلق  نایهام 

.دهد یمن  ناما  ار  نانآ  قارف ، ياه  هیرگ  هک  دنشیدنا  یم  قوش  کشا  هب  رتمک  هک  دندش  یکشخ  ياه  همشچ  اه  مشچ 

.دنرادن نیا  زا  شیب  ار  نداتسیا  بات  اه  سیدنت  هدرک و  ذوفن  راید  نیا  هشیر  قامعا و  رب  یگنشت 

قح ياعدا  رد  زونه  سانـشنادخ ، نایادـخان  دـنا و  هتـسشن  لِگ  هب  ناشیادـص  جاوما  یب  يوهایه  رد  فاصنا  تلادـع و  ياه  یتشک 
.دنشیوخ یبلط 
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.دزیر یم  ورف  شنوتس  راهچ  نیمز ، دیآ ، یمرد  هزرل  هب  ناگدیدمتس  هجض  يادص  زا  شرع  هک  زور  ره 

.هداتفا نایمدآ  مادنا  رب  شزرل 

.اوه رد  دننام  یم  ار  ییاهرابغ  اما  دنا ؛ هداتسیا  هدش ، تسس  ناشیاه  مدق 

! تسین ناشدوخ  زج  یسک  ییوگ  یلو  دنتسه ؛

.تسین اهنآ  زج  یتسه ، ییوگ  هک  دندش  لح  شیوخ  رد  نانچ  یلو  دنتسین ؛

.باذع کشا و  زج  دنرادن  يزیچ  شیوخ  حور  قامعا  رد  یلو  دننادنخ ؛

!؟ تسیچ کشا  یتخس و  همه  نیا  هناهب  دنناد  یمن  یلو  دننایرگ ؛

ندش قرغ  لاح  رد  زیچ  همه  .تسا  رو  هطوغ  میظع  يألخ  رد  تسا ، یتسه  رد  هچنآ  ره  ناسنا و  ایرد ، نامسآ ، نامز ، نیمز ، اضف ،
.تسا نتفر  نیب  زا  لاح  رد  زیچ  همه  .تسا 

.دشخب تاجن  طوقس  لاح  رد  ياضف  نیا  زا  دریگب و  ار  یلاخ  اهر و  ياه  تسد  هک  دنا  هتخود  يا  هدنهد  تاجن  هب  مشچ  همه 

.دشاب هدروآ  وت  ندمآ  زا  يربخ  هکنآ  یب  هدرک ، عولط  هک  ینیبب  ار  دیشروخ  ییاشگب و  مشچ  زور  ره  تسا  تخس  تسا ؛ تخس 

.یبای تسد  ششمارآ  هب  هکنآ  یب  يور ، ورف  بش  یگریت  رد  یناشکب و  بورغ  یخرس  هب  زور  ره  تسا  تخس 

.ینیبن هداج  يوس  نآ  رد  ار  سک  چیه  مه  زاب  يوش و  دنلب  متفه  زور  ینک و  يرامشزور  هتفه  رخآ  ات  تسا  تخس 

.ینیبن اه  جاک  رظتنم  ياه  مشچ  زج  زیچ  چیه  يوش و  هریخ  اه  تسدرود  هب  ینک و  زاب  ار  هرجنپ  تسا  تخس 

 . ...ور هبور  هب  هدش  هریخ  ياه  مشچ  .راظتنا  فرط  نآ  ات  هدش  هدیشک  ياه  هداج 

.دبوشآرب ار  یتلادع  یب  متس و  باوخ  هک  دهاوخ  یم  ار  یسردایرف  هدش ، هدوشگ  ياه  هرجنپ 

.دننیبب هدمآ ، قوش  هب  ياه  هشیش  تشپ  زا  ار  وا  شنارظتنم  هک  دهاوخ  یم  ار  يراوس 

.دهاوخ یم  ار  وت  ناهج 
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نابز شوخ  هیطع  راظتنا /  ياه  هعمج 

راظتنا ياه  هعمج 

نابز شوخ  هیطع 

و درک ، دـنهاوخ  همزمز  راهب  هاگ  ناتخرد ، مامت  ار  وت  مان  دـمآ و  یهاوخ  دیـشروخ  اب  هک  ار  يدوعوم  زور  مشک  یم  راظتنا  هراومه 
.وگب نخس  نامیارب  دیما  زا  نامیا و  زا  قشع ، زا  ییاناد ، زا  یبوخ ، زا  ینشور ، زا  رابب و  یکیرات  رارکت  نیا  رد  نیرت ! یباتفآ  يا  وت 

ار وت  تلادع  دنیوج و  یم  ار  وت  هناسمتلم  اه  تسد  هتـسب و  خی  اه  مشچ  رد  کشا  زور ، زا  بش  دسرت و  یم  بل  زا  نابز  هک  نونکا 
اعد هب  تسد  ام  تا ، يدیـشروخ  نامـشچ  لابند  هب  گـنر ، بش  یناـغالک  هب  تسا  هتـشغآ  ناـهاگماش  هک  نونکا  دـننک ، یم  بلط 

.دنیوج یم  میسن  زا  ار  تندمآ  اه ، سگرن  میراد و  یمرب 

!؟ ینک یمن  توعد  تفطل  ناراب  نشور  كاپ و  تفایض  هب  ار  نامناج  هنشت  ریوک  ایآ  دوعوم ! ترضح 

.دشک یم  ار  وت  راظتنا  کیرات ، يا  هچیرد  سپ  زا  يرت  هدید  يا ، هچوک  ره  تسب  نب  رد  هک  ایب  نادواج ! هشیمه  يا 

تاـظحل نیا  دـنکارپ و  یم  نامـسآ  خرـس  ضغب  رد  ار  تامـس  ياـعد  زیگنا  نزح  يادـص  راـظتنا ، ياـه  هعمج  ریگلد  ياـه  بورغ 
.دیامن یم  وت  رادید  قاتشم  رتشیب  رتشیب و  ارم  یتوکلم ،

يوس هب  وس  نیز  مغ ، يال  يال  اب  تملظ ، يال  يال  اب  كانفوخ ، نیگنـس و  نیمز ، هراوهاگ  هک  نونکا  تسود ! يا  یلـست ، هیاـم  يا 
دشخب و یم  ندیرپ  قایتشا  يدازآ و  هرابود  ار  نیگمغ  ياه  هناورپ  هک  تسوت  هداد  هدـعو  نشور و  ياه  ماگ  نینط  دور ، یم  رگید 

.تس یگدنز  اب  ییانشآ  زاغآ  باتفآ ، نوچ  وت ، مان  ار  ناشیرپ  ياه  لخن 

ناغمرا هب  نادواج  يرون  زا  يا  هلاه  رد  نامیارب  ار  هدش  هداد  هدعو  لدع  نادرگ و  دازآ  جـنر  درد و  زا  ار  نیمز  دـنمدرد  هنیـس  ایب و 
.میا هتسب  لیخد  يدماین  وت  دندمآ و  هک  ییاه  هعمج  مامت  هب  ار  نامرابکشا  ناگدید  هک  روایب 

.مغ همه  نیا  زا  متس ، همه  نیا  زا  تفرگ  ناملد 

! مئاد دوجو  يا  مئاق و  ماما  يا  دیآ  یم  رس  هب  یک  راظتنا 
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هدـنبات باـتفآ  يا  ار  تندـمآ  میهاوخ  یم  ناـهج  راـگدرورپ  زا  ناـج  قمع  زا  هنادـنمدرد و  میراد و  یمرب  اـعد  هب  تسد  هعمج  ره 
! نابرهم

رد خرس  بسا  اب  دمآ  یهاوخ  کیدزن  ای  رود  ياه  هعمج  نیمه  زا  یکی  رد  .دمآ  یهاوخ  يزور  مناد  یم 

.نم لباقم  زا  دیشروخ و  ربارب 

.ار تندمآ  مشک  یم  راظتنا  هناربص  یب 

ییاضر ناراب  وت /  زا  یلاخ  ياه  هچوک 

وت زا  یلاخ  ياه  هچوک 

ییاضر ناراب 

: تمیوج یم  لد ، يرارق  یب  همه  اب 

؟ لیبَسلا َدعب  ُلیبَسلا  َْنیأ 

؟ هَرَیِخلا َدَعب  ُهَرَیِخلا  َْنیأ 

؟ هَِعلاّطلا ُسومّشلا  َْنیأ 

؟ نابات ياهدیشروخ  دنیاجک  ناگدیزگرب ؟ زا  دعب  ناگدیزگرب  دنیاجک  هار ؟ زا  دعب  هار  تساجک 

: دنز یم  دایرف  نورد  زا  یسک  و 

...هللا هیقب  َْنیأ 

.دریگ یمرب  رد  ار  مدوجو  ياپارس  بیرغ  یسح  مفکش ، یم 

تسه هچ  ره  ياهتنا  ات  مود ؛ یم 

اه هچوک  همه  تبرغ  ات 

اه هناخ  همه  تولخ  ات 

؛ اه هرجنپ  همه  هتفکش  ضغب  ات  و 
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.مَاوت یب  یلاخ  ياه  هچوک  هشیمه  رباع  نم  نونکا 

.دنناد یم  هناد  هناد  اه ، هرجنپ  همه  اه و  هناخ  همه  اه ، هچوک  همه  ار  ممان 

.يدماین زاب  وت  مدنک و  ناج  مدز و  رپ  لاب و  وت  قارف  رد  هک  يا  هیناث  هب  هیناث  زا  دنیوگب  تیارب  ات  سرپب 
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؟ مشاب وت  نادرگرس  یک  ات 

.سوبع درس  ياه  هیناث  شرامش  زا  نک  مصالخ 

؟ وت یب  دنریگ  یمن  ماجرف  دنوش و  یم  زاغآ  وت  یب  هک  هصق  همه  نیا  نایاپ  تساجک  وگب 

! نم يالوم 

.تسا یلاخ  نایم  نیا  وت  مالک  شوخ  نینط  هکنآ  لاح  دنزیخ ، اپ  هب  مخساپ  رد  همه  ایند  لها  هک  ارم  تجاح  هچ 

.دش کیدزن  نامسآ  یبآ  كرد  هب  دیاب  وت  مالک  اب  دینش و  دیاب  وت  نابز  زا  ار  رون  ینامسآ  تاملک  هک  منیشنب  وگو  تفگ  هب  هک  اب 

؟ تمبایب اجک 

؟ هداج نیمادک  زا  مرذگب ، هار  نیمادک  زا 

؟ یقلَتَف ٌلیبَس  َدَمْحأ  َْنباَی  َکَیِلا  ْلَه 

! نم ياقآ 

! دمحا هداز  گرزب 

؟ دبای هار  وت  ناهج  دیپس  ياهتنم  یب  رب  مناج  یکیرات  زا  يا  هنزور  ات  مرذگب  هانگ  نیمادک  زا 

؟ تسوت نوچ  يرارق  زا  يرارق  یب  شگرزب ، ناوات  هک  تسا  نایصع  مادک  ینیگنس  نیا 

! تتیاده زبس  راونا  هب  ارم  نک  تیاده 

! وت لاصو  ینیریش  زا  هدرک  مرود  هک  یخلت  تلالض  زا  مرذگب  راذگب 

.دنامن خساپ  یب  دناوخ ، ار  وت  هکنآ  مناد  یم  هک  ینک  متباجا  كاپ  تمناوخب و  كاپ  راذگب 

یناما مثیم  مناد /  یمن  مناد و  یم 

مناد یمن  مناد و  یم 

یناما مثیم 

؟ تقو هچ  مناد  یمن  ییآ ؛ یم  هک  مناد  یم 
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؟ هنوگچ مناد  یمن  دید ؛ تمهاوخ  هک  مناد  یم 

؛ تسا وسارف  رد  تا  هنایشآ 

ص:170

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


.ییام رانک  رد  اهربا  تشپ  دیشروخ  لثم  اما 

؟ تساجک مناد  یمن  دنسوبب ؛ دنناوت  یم  همه  ار  تا  هناتسآ  هک  مناد  یم 

.تمسیون یم  اه  نتم  رد  تمیوج و  یم  اهاعد  رد  تمیارس ، یم  اه  لزغ  رد  تمناوخ ، یم  اه  باتک  رد 

؟ دشک یم  كرس  مه  ار  اه  هناخ  ضوح  هک  باتهم -  زا  ای  تسایند -  نیشن  هاش  هک  مریگب -  باتفآ  زا  ار  وت  غارس 

؟ دناد یم  یسک  هچ 

؟ دزیرگ یم  هک  تسوت  غارچ  سرت  زا  بش  دنا و  هدش  خرس  وت  روضح  مرش  زا  اه  قیاقش  دنکن 

؟ تسا هدش  وت  ياه  مدق  در  هراوآ  میسن ، هک  يرذگ  یم  وت  ار  اه  هچوک  دنکن 

؟ دهد یم  ناکت  تسد  وت  يارب  یبطق  هراتس  دنکن  تسوت ، ور  هلابند  راد ، هلابند  هراتس 

؟ تسیچ وت  یناشن  مناد  یمن  تساه ؛ مدآ  همه  زاین  وت  تالامک  یناشن  هک  مناد  یم 

هوک ایآ  وت  یناشن  دننز ؛ یم  شا  يزبس  هب  لاثم  هک  تسه  غاب  ایآ  وت  یناشن  قمع ؛ مه  دراد و  تمظع  مه  هک  تسایرد  ایآ  وت  یناشن 
؟ دوش یمن  مامت  هک  نابایب  ای  شا  يدنلب  اب  تسا 

شبایـسآ يور  هتخوس و  مین  شرد  هک  يا  هناخ  رد  دراد ؛ یبوط  تخرد  شا  هچغاب  هک  يا  هناـخ  رد  دـشاب  هنیدـم  وت  یناـشن  دـیاش 
! تسا هدش  یشاقن  نوخ  هرطق  دنچ 

؟ دناوخ یم  نآرق  هک  يا  هزین  رس  رب  ای  اه ، همیخ  زا  یکی  رد  همقلع ، ياپ  تسین ؛ البرک  ایآ  وت  یناشن 

! تسا هدش  دلوتم  یقیقح  تلادع  هک  يراوید  راهچ  رد  دشاب  هبعک  دیاش  وت  یناشن 

؟ دید تمهاوخ  هنوگچ  مناد  یمن  ییآ ؛ یم  هک  مناد  یم 

؟ نابات هام  ای  یباتفآ  مناد  یمن  دوش ؛ یم  نشور  وت  رون  هب  اه  بش  هعمج  هک  مناد  یم  راظتنا ، ینعی  هعمج  هک  مناد  یم 

؟ لد ياجک  رد  مناد  یمن  شخب ، دیما  يرون و  هملک  هک  مناد  یم 

؟ دناوخ یم  ارف  هک  تسوت  ياوآ  لد  ياجک  زا 

؟ دنیبب ار  وت  هک  تسانیب  ردق  نآ  ایآ  مشچ 

؟ دسانشب ار  وت  هک  تساناد  ردق  نآ  ایآ  لد 
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.تسا هدنامن  ملد  رد  لد  هک  ما  هدینش  یسک  هچ  زا  اجک و  ار  وت  فصو  مناد  یمن  ما ؛ هدش  قشاع  هک  مناد  یم 

ار تتسم  مشچ  مزانب  يدرک ، ملد  دیص  شوخ  هچ  »

« دریگ یمن  رت  شوخ  نیا  زا  ار  یشحو  يوهآ  سک  هک 
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.دنا هتشگنرب  رگید  هک  دنا  هدید  هچ  مناد  یمن  دنا ؛ هتسشن  ناوارف  وت  تبحم  هرفس  درگ  هک  مناد  یم 

.دنام مهاوخ  تراظتنا  مشچ  اه ، یگتسخ  همه  مغر  هب  هک  مناد  یم  طقف  مناد ؛ یمن 

ییایب ادرف  یکشاک  نم ، مدش  هتسخ  »

ییایب اما  رترید ؛ رید و  دنچ  ره 

مراد تسود  ار  یگدنز  اهنت  وت  اب  نم 

« ییایب ات  منیشن  یم  تراظتنا  مشچ 

يرون ماهلا  مدآ /  تعاس و 

مدآ تعاس و 

يرون ماهلا 

.دنا هدیشکن  راظتنا  زگره  اه  تعاس  یلو  دنرظتنم ؛ هشیمه  دننادب ، هکنآ  یب  اه  مدآ 

.دننک یم  هیبشت  اه  تعاس  هب  یهاگ  ار  اه  مدآ 

.دننک یم  كوک  ار  ناشیاه  گنرد  اه ، تعاس  لثم  اه  مدآ  دننز و  یم  داد  گند ، گند  اه  مدآ  لثم  اه  تعاس 

تعاس رس  دنوش و  قیقد  اه  مدآ  ات  دسر  یم  نایاپ  هب  دراد  نامز  هک  دنروآ  یم  اه  مدآ  دای  هب  اه  تعاس  دشاب ، نامزلارخآ  رگا  یتح 
.دنتسیاب دشاب  ناشدای  ررقم 

.دنسر یمن  اما  دنود ؛ یم  یه  دنور ، یم  یه  دنتسیا ؛ یمن  گنرد  کی  یتح  اه  مدآ  دنور و  یم  مادم  اه  تعاس 

.اه مدآ  نماد  يور  دنام  یم  ندش  گنر  هب  گنر  گنرین  طقف  گنرد ، یب  گند  گند  همه  نیا  زا 

هـساک دـسر ، یم  نامزلارخآ  .دـنریم  یم  هدروخ  بیرف  ياه  مدآ  یگنرد  یب  رد  اه  هیناث  دـنریگ و  یم  ناطیـش  بیرف  گنر  اه  مدآ 
زور نآ  دـیوشب ؛ ار  ناشاه  یگنرد  یب  گـنر  هکنآ  یب  اـه ؛ ناـسنا  نماد  يور  دوش  یم  ریزارـس  نیمز و  يور  دوش  یم  زیربل  ناـمز 

.حور ینشور  ياه  هزاورد  رب  هدیپس  زا  یناماد  اب  دنتسیا  یم  هرابکی  اه  مدآ 

گنرد یتخل  زگره  ارچ  هکنیا  زا  دنوش  یم  نامیـشپ  اه  مدآ  دـنک و  یم  هولج  بیجع  اه  نماد  يور  اه ، یگنرد  یب  گنر  هاگ ، نآ 
.دندوبن وت  رظتنم  دندرکن و 

! دنشاب هدرک  كوک  اه  مدآ  گنرد  هظحل  يور  ار  وت  ندمآ  تعاس  دیاش 
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یناخ میرک  هزمح  ما /  هتسشن  تراظتنا  رد 

ما هتسشن  تراظتنا  رد 

یناخ میرک  هزمح 

اریز دوب ، دـهاوخ  کباچ  وت  روهظ  رازنمچ  رد  اهنت  میاهوزرآ ، بسا  هک  مناد  یم  اریز  مناوخ ؛ یم  مهاوخ و  یم  ار  وت  ناج ! يدـهم 
.مبای یم  ییاهر  راگزور ، ياه  بارس  بیرف  زا  روج و  هشیمه  زا  تبیغ ، ياه  یگریت  زا  وت  اب 

! نم يالوم 

! مسرب تسونایقا  زا  رتارف  دوجو  كاردا  هب  ات  مدوب  قیال  شاک 

.ینک یم  نکاس  شیوخ  تلادع  یقالیی  ياوه  رد  ار  رجاهم  ياهوتسرپ  یمامت  ییآ و  یم  هک  مناد  یم  ما ، هتسشن  تراظتنا  رد  زونه 

! نم يالوم 

تـشد رد  دراب و  یمن  نوخ  زج  نام  مشچ  ربا  زا  نشور ؛ نام  لد  ناشفـشتآ  تسا و  هدش  زیربل  نامربص  ياه  هساک  هک  تساه  لاس 
.دیور یمن  مغ  راخ  زج  نام  لد 

.دیاسرف یم  ار  نام  کلپ  لحاس  درغ و  یم  نام  هدید  يایرد  رد  نوخ  جاوما 

نام ياه  هجـض  هدرک و  درک  ار  کلف  شوگ  نام  ياه  هلان  .تسا  هدرک  شزیر  نامدیما  هوک  تسا و  هدیکـشخ  نام  يوزرآ  يایرد 
.تسا هدرک  ذوفن  گنس  لد  رد 

! نم يالوم 

.تسا هدش  نازخ  ياه  نافوت  نوخیبش  شوختسد  مدآ ، يانبا  تایح  ناتسوب  ياه  لگ  هک  ایب 

.راد ینازرا  توارط  ناماه  ناج  هدیکشخ  دوپ  رات و  هب  تروضح  اب  شخب و  نایاپ  راظتنا  هب  ایب و 

.دوب یهاوخ  اه  یظفاحادخ  یمامت  نایاپ  اه و  مالس  یمامت  زاغآ  هک  مناد  یم 

.میارآ یم  رفولین  لگ  رطع  هب  ار  مرظتنم  نامشچ  ماش ، حبص و  ره  ما و  هتسشن  تراظتنا  رد  زونه 
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يوسوم تاداس  هفطاع  زبس /  عولط 

زبس عولط 

يوسوم تاداس  هفطاع 

.تسوت ياه  ماگ  راظتنا  رد  اه ، هظحل  نیرتابیز 

.دوش یم  هتخیر  وت  ياپ  هب  هک  تسا  یقوش  کشا  نامسآ ، نیرت  یبآ 

.دنک یم  رپ  ار  اوه  هک  تسوت  روهظ  ياه  لگ  رطع  دفکش و  یم  لگ  تیاپ  ره  ياج  ییآ و  یم  وت 

یمن دیماان  ارم  نم و  دایرف  ياضف  رد  دنز  یم  جوم  هک  تسوت  ياه  هاگن  هبذـج  تسا و  قلعم  ریـسا و  ما  ییاهنت  سفق  رد  میاهادـص 
.دنک

.يراهب هب  ندیسر  يارب  لصف  نیرت  کیدزن  وت 

.منک یط  دیاب  وت  هب  ندیسر  ات  ار  اه  هداج  نیرترود  نم  و 

! اقآ

.دنکن قد  برغ ، زا  دیشروخ  راو  هنیآ  عولط  ترسح  رد  قرش ، ات  دنیشنب و  اشامت  هب  ار  زبس  یعولط  نامسآ ، ات  ایب 

يرهوج تاداس  ابیکش  روهظ /  هویم 

روهظ هویم 

يرهوج تاداس  ابیکش 

! روضح نیرت  نشور  يا  لزغ و  نیرت  بان  يا  منز ، قرو  ار  زبس  راظتنا  زا  یتعاس  ات  رورم ، ار  قیاقد  منک و  یم  روبع  ار  اه  هیناث 

؟ دپتن وت  دای  هب  مبلق  ایر ، هلیح و  يوهایه  نیا  رد  هک  منک  رواب  هنوگچ 

؟ دنیبن ار  وت  یمشاه  يامیس  مناگدید ، غارچ  نهآ ، دود و  رصع  نیا  رد  هک  منک  رواب  هنوگچ 

! تیاده بکوک  يا  تیونعم ! ياه  لگ  نابغاب  يا 

يانهپ رد  انعمرپ ، توکس  کی  رد  مارآ  مارآ  .دریگ  یم  راسخر  زا  منبش  راظتنا ، بارطضا  رد  مناگدید  رایتخا ، یب  ماش ، حبص و  ره 
.ددرگ یم  تدوجو  هراتس  لابند  هب  هریت ، نامسآ 
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! میسن نیرت  يراهب  يا 
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! ندنام هناهب  نیرت  لالز  يا 

؟ منک سح  ار  تروضح  يامرگ  يزور  دوش  یم  ایآ 

؟ منیبب ار  تراوتسا  تماق  زبس  يادر  هوکش  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  ایآ 

؟ دوب مهاوخ  هدنز  زور ، نآ  ایآ 

ات دـشک  یم  دـق  ادـخ  تمـس  هب  اـهزور ، رگید  زا  رت  هتـسخ  تناقاتـشم ، ناتـسد  جرف و  داـی  کـشا ، يادـص  هبدـن ، يوـب  هنیدآ ، ره 
.دوش روهظ  هویم  زا  زیربل  ناشاهدبس 

دیما حبص 

يوسوم تاداس  هفطاع 

« تس یندمآ  راوس  نارای  هب  دیهد  ربخ   » .دیآ یم  روهظ  شخر  ياپ  يادص 

! تسوت راظتنا  رد  ناقشاع  هاگن  هک  یعولط  يا 

؟ دهد یم  هدژم  ار  تندمآ  روهظ ، شخر  حبص ، نیمادک 

؟ دننک یم  وت  ناتسد  شزاون » هدامآ  ار  دوخ  نیمز ، ناوسیگ   » دنوش و یم  زوریپ  اهدیما  هعمج ، حبص  نیمادک 

؟ دنک یم  نت  هب  يدیپس  هماج  نامسآ  هشیمه ، ات  ددنب و  یمرب  تخر  دنیچ و  یمرب  ار  شا  هچقب  بش ، حبص ، نیمادک  رد 

! اقآ

ریز رب  لـصف ، نیرتاـبیز  رد  مریگ و  یم  رادـید  يوضو  میاـه  کـشا  لـالز  اـب  نم  هک  تسا  يدـیما  حبـص  ییآ ، یم  وت  هک  زور  نآ 
.منک یم  دود  دنپسا  روهظ ، تخرد 

.دهدن راعش  يوب  تلادع ، ات  دمآ  یهاوخ  وت 

.دننک شوخ  اج  وت  ینابرهم  تشپ  اه ، همشچ  اه و  يوج  ات  ییآ  یم 

.يزیوایب يدازآ  هوک  يادنلب  رب  ار  تلادع  مچرپ  ییوشب و  نافیعض  نامشچ  زا  ار  تبرغ  رابغ  ات  ییآ  یم 
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ینیسحلادبع هموصعم  دسرب /  هار  زا  هک  هنیدآ 

دسرب هار  زا  هک  هنیدآ 

ینیسحلادبع هموصعم 

.دنشک یم  شوغآ  رد  ار  تخب  شوخ  تاظحل  نآ  هشیمه ، زا  رتدوز  اه و  هیناث  اب  ماگمه  اه  هقیقد  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

.دنهد یم  وشو  تسش  ار  تهار  ریسم  دنوش و  یم  هارمه  ناراب  اب  وت ، مارتحا  هب  اه  مشچ  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

ینامداش اه و  يداش  همه  تساه و  یکیرات  راظتنا و  تبرغ  بورغ  اه و  یگدادلد  اه و  یقـشاع  همه  عولط  دـسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 
.دناوخ دنهاوخ  یظفاحادخ  لزغ  اه ، يدیماان  اه و  سأی  اه و  یگدُرم  لد  همه  داد و  دنهاوخ  رس  زاوآ  اهدیما ، اه و 

.دوش یم  افوکش  دیما ، لگ  نیرت  خرس  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

.داد دنهاوخ  رس  ...ببحی » نَّمَأ   » ياون راظتنا ، کچیپ  رب  شیاین ، ياهرفولین  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

.هوک يراوتسا  تبالص و  هب  ینابرهم و  سنج  زا  ینادرم  اب  ییآ ؛ یم  وت 

.دش دهاوخ  هدیرب  لیباق  عمط  ياه  تسد  ققحم و  روبز ، تاروت و  لیجنا و  هدعو  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

.داد یهاوخ  تداهش  میرم  ینمادکاپ  هب  ناشن و  یسوم  هب  ار  روط  هار  تشک ، یهاوخ  ار  يرماس  هلاسوگ 

.درک یهاوخ  یهارمه  ناگدرم ، ندرک  هدنز  نارامیب و  يافش  رد  ار  یسیع 

.درک دهاوخن  رارکت  ار  دوخ  هابتشا  زگره  مدآ 

.دناسر یهاوخ  تاجن  نیمزرس  هب  ار  حون  یتشک  وت 

.داد دهاوخ  تبحم  تلادع و  هویم  تسشن و  دهاوخ  راب  هب  راظتنا  تخرد  دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

.دوشگ میهاوخ  ار  نام  یگنتلد  ياه  هرجنپ  تندمآ  اب  قشع ! هموظنم  راد  هنازخ  يا 

ترَقَتْـسا َْنیَأ   » همزمز .دسر  یم  تسب  نب  هب  يدرمان  دوش و  یم  ریثکت  قشع  یتسه ، هموظنم  رد  تندمآ ، اب  قشع ! هار  ناکـشهک  يا 
.تفای دهاوخ  مایتلا  نام ، یمخز  ياه  بلق  دسر و  یم  نام  « يونلا کب 

.دیچیپ دهاوخ  خیرات  لد  رد  نامی  اه » بیجی  نَّمَأ   » كاوژپ دسرب ، هار  زا  هک  هنیدآ 

ص:176

هرامش 79 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 286زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیشون دنهاوخ  هعرج  هعرج  وت  هاگن  اب  ار  دوخ  شطع  تلاصو ، ناگنشت  درک و  میهاوخ  تهار  رذن  ار  نامیاه  لد  تندمآ ، اب 

.تلادع زا  ییالوش  اب  تبحم و  رهم و  زا  ییادر  اب  راظتنا ؛ زبس  ياه  هداج  زا  ورس ، يادنلب  هب  یتماق  اب  ییآ ؛ یم 

.درک دهاوخ  هدنمرش  ار  اه  یقاقا  اه و  سای  تمدق ، شوخ  رطع  ییآ و  یم  يزوریپ  بسا  رب  راوس 

.درک دنهاوخ  گنرد  اه  هظحل  دنکفا و  یم  ریز  هب  رس  تندید ، اب  دیشروخ ،

 . ...لد يایفارغج  قرشم  زا  ییآ ؛ یم 

يریما نیسح  تساجک / ؟ نم  دیشروخ 

؟ تساجک نم  دیشروخ 

يریما نیسح 

باوج هک  ینک  منیقلت  يدوبن  وت  دناوخ و  یم  ارم  مبلق ، نتفر  يادص  دبوک ، یم  رد  رب  هک  یهایس  ندید  زا  دنا  هدرک  لوه  منامـشچ 
.ما هدنز  هک  مهد 

.تسا هعمج  هیثرا  سوباک ، مباوخن ؛ اه  هعمج  هک  مهد  یم  لوق  دنز : یم  دایرف  اه  نادند  قرب  دیپس و  ینامشچ  قالش  ریز  منامیا 

.میآ یم  وت  لابند  هناد  هناد  هک  میاهزور  شرامش  حیبست  يادص  نامه  نم ،

ما ییاهنت  هک  دزاتب ، منت  رب  هک  دزاونب ، میاهاپ  رب  هک  مدرگ  یم  يا  هدنزاون  لابند  دـناوخ ، یم  زاوآ  ممخز  ياج  دـنک ، یم  درد  مرس 
.دنک فینصت  ار 

دـنتفر و ورف  دوب ، هتـشذگ  ملد  زا  هک  يریـشمش  رب  اهنآ  درذـگ و  یم  ملد  زا  هک  یهار  تساجک  هک  مدیـسرپ  هدـماین  نارباـع  زا  نم 
.داد همادا  ار  هداج  ناشنوخ ،

.دنا هتفر  راظتنا  ناتسکرت  هب  هتسنادن  هک  متسه  ینارفاسم  مامت  لتاق  نم 

.دینک نیز  ار  منسوت  مورب ؛ مهاوخ  یم  نم  دیآ و  یم  یهایس 

!؟ تشذگ اهربا  زا  دوش  یم  ایآ  تساجک ؟ نم  دیشروخ  ما ؛ هدیسر  ناتسکرت  هب  دنکن  دش ! کیرات  ردقچ 

؟ دنکن بورغ  تقو  چیه  دیشروخ  هک  دیود  بورغ  يوس  هب  نیمز ، شخرچ  زا  رت  عیرس  دوش  یم  ایآ 
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هچ اب  ار  مخز  یگدولآ  مسرن ، باـتفآ  هب  رگا  دورن ؟ یهوک  تشپ  تقو  چـیه  باـتفآ ، هک  درک  ناریو  ار  اـه  هوک  همه  دوش  یم  اـیآ 
!؟ تسا هدولآ  شنوخ  قشع ، مخز  ایآ  یتسار ، منک ؟ ریهطت 

؟ تسا هدناوخ  قشاع  اوتف  مادک  ارم 

.ار اه  هراتس  هلبآ  ار ، هار  لوات  نیبب ؛ ار  رود  هار  نیا 

؟ هن رگم  ییآ ؛ یم  امتح  دنیوگ ؛ یم  ناذا  دنراد  دوش ، یم  هعمج  بورغ  دراد  منک ؟ مگ  ار  تتسد  رگا  میایب ، هنوگچ 

يوسوم تاداس  هفطاع  روهظ /  رصع 

روهظ رصع 

يوسوم تاداس  هفطاع 

نیشنب مرانک  هتسخ  رظتنم و  لد  يا 

دسرب يراوس  هار  زا  هک  شاب  رظتنم 

! هار نیرت  نشور  دیما و  نیرتهب  راظتنا ، نیرتابیز  يدهم ، رب  مالس 

! دنیوا رظتنم  اه  هیناث  هک  يراظتنا  رب  مالس 

! نایدا رواب  رب  مالس 

! اقآ

.منک یم  سح  ار  تیاه  ماگ  يادص 

.تسین تندمآ  زا  يربخ  اما  تسا ؛ نازیوآ  رهش  راوید  رد و  زا  تروهظ  ياه  هناشن 

.ینک یم  روهظ  ناقفخ  توخر و  رصع  رد  یلو  يراد ، ياج  رون  تعسو  رد  هک  مناد  یم 

.ینک یم  روهظ  بش  نیرت  کیرات  رد  یلو  یباتفآ ، نیرت  نشور  هک  مناد  یم 

.مناد یم  ار  اهنیا  همه 

.ینز رانک  رون  يوس  هب  ار  ناقفخ  توخر و  هدرپ  ات  ییآ  یم  مناد  یم  و 
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.يزاس نیزم  تزیگنا  لد  عولط  هب  ار  بش  نیرت  کیرات  ات  ییآ  یم 

.تروهظ شطع  رد  دشک  یم  رپ  هعمج ، ياه  هبدن  رد  ملد 

.نک باریس  تروهظ  ِروهط  بارش  زا  ارم  اقآ !
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يریما نیسح  ییادج / !» نیا  راب  تسا  نیگنس  هچ  »

«! ییادج نیا  راب  تسا  نیگنس  هچ  »

يریما نیسح 

.تسین یبآ  ما و  هتفرگ  شتآ  وت  یب  مرورس ! مرارق ، مدیما ،

.ما هدز  خی  تساجک ؟ تتسد  یمرگ  مشکرس ! ورس 

.مزوس یم  ار  تبرغ  مامت  هدروآ و  معامس  رد  مغ ، ياه  يدولم  هک  ایب  نم ! هراتس  نم ، هراچ  هار 

خزود ینعم  رد  مرود و  میادـخ  زا  راـگنا  مرود  وـت  زا  اـت  .درادـن  لاـس  هاـم و  زور و  تا ! یمـشاه  لاـخ  هایـس و  ياـه  مشچ  يادـف 
.سوبحم

زا وت و  يراج  هاگن  زا  هظحل  کی  یتح  يوش ؛ یم  تمظعاب  ردقچ  مناد  یمن  یمـشاه ، يابق  مزر و  سابل  رد  هک  تیالاب  دق و  نابرق 
! ییادج نیا  راب  تسا  نیگنس  هچ  هدرک ؛ مرود  وت  زا  راگزور ، ربج  هک  متسین  لفاغ  ما  یناملسم  دهع 

.تسین یهانپ  ارم  يآرد ؛ مهاگن  ناویا  رب  انینزان !

! يروجهم ناهاگماش  هراتس  ارم ، ناوخب  .قشع  زا  ماکان  ملد و  زا  میتی  هک  تسا  هاوگ  يادخ  ما و  هتسشن  تهار  رس 

! میاهوزرآ هتسشن  هبطصم  ردص  رب  يا  مشاب ، راظتنا  رد  ار  زور  نیمادک 

.نک میادص  مراد ؛ تتسود  نم ! بش  کی  رازه و  نم ، راگن 

ماش یگلمج  مراگزور  هک  بایرد  ار  هدز  یطحق  ناهج  نیا  ياشگب و  شوغآ  هدش ! گنت  تناماد  جرفت  يارب  ملد  ردقچ  هک  هو 

.تسا نابیرغ 

يدمحم همطاف  سای /  دنزرف 

سای دنزرف 

يدمحم همطاف 

دوجو زا  ار  تهاگن  ینامـسآ ! بوخ  يا  .میوج  یم  ار  وت  دولآراـبغ ، ياـیند  رد  .تسا  تخـس  ییاـهنت  ياـه  هداـج  رد  ندوب  وت  یب 
يولـألت اـب  هک  یتـسه  یـشخب  یتـسه  رون  وـت  اـتمه ! یب  ياـبیز  يا  نک ! یهلا  نشور و  ار  مبلق  تماـما ، روـن  زا  رادـنرب و  مهاـنگرپ 

يا .یعنام  ار  ناینیمز  ناینامسآ و  رهق  تناشخرد ،
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امـش لاـح  تیاـعر  رد   » يدومرف دوخ  هک  ارچ  ییانـشآ ؛ ناـمناوتان  لاوـحا  رب  رودارود ، ییاـم و  کـیدزن  مناد  یم  راکـشآ ! ناـهنپ 
(1) «. میرب یمن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک 

؟ دنک ساسحا  ار  تزبس  روضح  ناماه  لد  ریوک  ات  ییآ  یم  یک  نم ! يالوم 

؟ دنک نشور  ار  اوقت  نامیا و  رون  دیادزب و  ایند  زا  ار  نایصع  لهج و  تهوکشرپ ، ناتسد  ات  ییآ  یم  یک 

؟ يراذگب نافعضتسم  هتسب  هنیپ  ناتسد  رب  ار  تتسد  ات  ییآ  یم  یک 

؟ یشخب هرابود  یطاشن  روش و  ار  نایناهج  هتسخ  روجنر و  نت  ات  ییآ  یم  یک 

؟ میدنبب نیذآ  ار  راظتنا  ياه  هداج  تندمآ ، نمی  هب  ات  ییآ  یم  یک 

.دنا هدرک  یناغارچ  ار  نامسآ  تندمآ ، قوش  هب  زین  اه  هراتس  هک  ایب  نم ! يالوم  هآ ،

.دنوش تسمرس  تروهظ  زیگنا  لد  میمش  زا  نامدوجو ، ياه  لگ  ات  ایب  مبیرغ ! يالوم 

.دننک هزات  سفن  ناماه  لد  تدوجو ، ياکنخ  رد  ات  نک ، ینامسآ  ار  نیمز  ایب و  سای ! دنزرف 

.تسا هدش  دولآرابغ  کیرات و  وت ، یب  نامدوجو  زبس  تشد  هک  ایب 

يریما نیسح  نامشچ /  راقفلاوذ 

تنامشچ راقفلاوذ 

يریما نیسح 

ناـبز متخورف و  تبرغ  زیگنچ  روج  هب  ار  میاـه  تسد  .نوخ  مسیون : یم  كاـخ  رد  موش و  یم  رعاـش  یفوک ، یبسا  ياـپ  ریز  مارآ ،
.دندیرخ لد  دنتخورف و  نابز  نارگید  هک  هاگ  نآ  مدیرخ ؛

! هاگن حیسم  يا  هوشع و  متاح  يا  شخبب ، ار  مراظتنا  یتقاط  مک  مک ؛ تقاط  کچوک و  لد  اب  منز  یم  دایرف  ار  وت  راظتنا  نم 

.داهج تعیب و  اعد و  يارب  هدمآ  الاب  ياه  تسد  تسا ؛ ناریا  ام  یناشن  میتسه ، نامز  یلع  ییاهنت  هچوک  نانکاس  ام 

.وت يوب  وت ؛ باکر  رد  دیآ  یم  داهج  يوب  ینعی : نیا  يرگنس و  يدیهش ، ره  تسا و  يدیهش  يا ، هچوک  ره  اجنیا 

؟ تسوت هاگن  رد  یلع  راقفلاوذ  ییآ ، یم  ریشمش  اب  وت  دناد  یم  یسک  هچ 
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يا تسود و  يا  ایب ، متداهش  نیلاب  رس  مَاوت ، نامشچ  داهج  باکر  رد  نم  دزیر ، ورف  تهاگن  همشرک  هب  نارباج  خاک  یتقو 

! الوم

.میراد اه  فرح  تیارب  اه  هراتس  نابدرن  نم و  .ما  هدمآ  هیرگ  هب  ار  یمیتی  بش  همین  هک  نک  مهاگن  اهربا  تشپ  زا 

؟ ییآ یمن  ارچ  مناد  یمن  .میرگ  یم  متسد ، رد  بآ  يا  هساک  اب  تسا  یتدم  هک  درگرب  اهربا  تشپ  زا  هام ! يا 

.دنریگب نم  رد  ار  وت  ياج  دنهاوخ  یم  يا  هشیش  درگ  ياه  غارچ  نیا 

، رون نالالد  اب  ارم  یناهن ، اه  هولج  رد  هک  زبس  تافص  يا  ناهنپ ، تیاه  مان  رد  قح  رون  يا  يدش ، رید  يدنام و  هک  وزرآ  حبـص  يا 
.راذگم اهنت  هچوک  قرب  غارچ  اب 

زیت راگن  يا  هتـساخرب ، ملد  لتق  يارب  يا  تا ، يدـمحم  رهم  يریگ  جاب  ناگورگ  مَاوت و  هوشع  بش  همین  ياهدـیدهت  هداتفا  دـنب  رد 
.درگرب رفس  زا  هتسخ ! ياپ 

این یقاتشم  دیمحدیس  نیرخآ /  دیشروخ 

نیرخآ دیشروخ 

این یقاتشم  دیمحدیس 

دیآ یم  شرخآ 

لوا هن 

طسو هن 

تقو رخآ  تسرد 

ام دیشروخ 

دباتب هک  تقو  ره 

دوش یم  حبص 

ولو

نامزلارخآ رصع »  » رد
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تسا دیفس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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